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 كراءة ملارهة تني املامئة امللولة امللِدة واملامئة املفذوحة يف كاهون 

هخخاابت امَِئات احملوَة امفوسعَين  ا 

ملدمة 

هخخاتَة من أأمه الأسس اميت ثـرب ؾن هؼام دميلراظَة ادلول وثبأكَد نويؼام امس َايس اذلي ثددـَ لك دوةل ، حِر ثـخرب  ثـخرب اميؼم ال 

هخخاابت يه متثَل  دراة أأمور حِاهتم ومؤسساهتم وثلدمي اخلدمات هلم ال   .مـدد أأظوات امياخدني من أأفراد امضـة مـدد امللاؿد املموثَ هلم يف ا 

حة من أأفرا د امضـة واميت ثـرب ؾن حاخاهتم وجسـى مخفري خدماهتم  وثـخرب ال دراة احملوَة أأو مؤسسات احلنك احملًل أأمه املؤسسات املًر

ة مؽ أأفراد جممتـَ وأأن الأساس َة حلَاة كرمي ة، ذلا ًخوحة ؿىل من ًؤدي ادلور اهمتثًَل يف ُذا احلنك وال دارة أأن ٍكون ؿىل ظةل وزَلة وكًو

. ًيخرط يف واكِم ملـرفة حاخاهتم ومعاههبم اميت ثؤدي مخحلِق امرفاٍ وامكرامة يف حِاهتم 

هخخايب ؿىل مس خوى امـام أأو احلنك احملًل جي لوم وؾيد ثعممي اميؼام ال  ب أأن ًـرب ُذا اميؼام ؾن أأمه ما حيخاخَ أأفراد امضـة يف حِاهتم ًو

ًعاهلم مخكل املراكز واملواكؽ املِمة يف املؤ هخخاهبم وا  جتاٍ حاخات أأفراد امضـة اذلٍن كاموا اب  سسات احملوَة املثثوني تبأداء ادلور املعووب مهنم ا 

هخخايب اخملخار جية أأن ًـرب ؾن اوامـامة  لأُداف املرحو حتلِلِا وامرؤاي اميت ًخوكؽ تياهئا ثضلك ؿام ندلميلراظَة واميؼام امس َايس ، فاميؼام ال 

. امـام 

هخخايب كدل ثعمذلا ًًدلي أأن  ىل حتلِلِا من خالل ُذا اميؼام، كٌل ٌسـى مخحلِق الأُداف  ميًَـرب اميؼام ال  ؾن امرؤاي امـامة اميت ًعمح ا 

هخخايب واميت جتـل مٌَ هؼاما ًـرب ؾن وخد ؿداد اميؼام ال  ان امضـة اميت حتلق ثكل امرؤاي نومجمتؽ احملًل ، كٌل ًخوحة وضؽ املـاٍر املِمة يف ا 

ؤدي ادلور املًسجم ب . ٍن امعموح وامواكؽ واملدرات وال ماكهَات املخاحة وحاخاثَ وثعوـاثَ ًو

هخخايب املامئ ؿىل  ،ل املضاركة وامخيافس تني الأفراد املامئ ؿىل كدول الأخربولكٌل زاد اجملمتؽ وؾَا ابملفِوم ادلميلراظي وثق لكٌل جرز اميؼام ال 

خذَار ممثوََ سواء ،امخـددًة واحلزتَة ة الأكرب يف ا  من خالل هؼام الأكوحَة امخـددًة أأو اهمتثَل امًس يب ، فادلول  و أأؾعى نوياخة احلًر

ىل امخحول أأكرث حنو ادلميلراظَة واحرتام حلوق ال وسان  ودمج مجَؽ أأظَاف اجملمتؽ حنو املضاركة وامخفاؿل من أأخل ،املخحرضة امَوم ثذُة ا 

ر نومؤسسات اجملمتؽ احملًل وامـام سددـاد الأخر وخاظة امًساء أأو الأكوَات وؿدم ال كذعار ؿىل امف ، امحياء وامخعٍو . ردًة واحلزتَة وا 

هخخايب ًـمتد ؿىل مـاًري مـَية ًمت الأخذ هبا من أأخل حتلِق الأُداف املرحوة من وضؽ ُذا اميؼام ندلوةل ن ثعممي أأي هؼام ا  واميت ٍرثحط  ،ا 

ؾعدُا، وركة ال   لة ال كرتاع، مؽ اميؼام امس َايس ندلوةل ، ومن أأمه املـاًري اميت ًمت ا  هخخاب، ظًر لة فرز الأظوات، كَفِة ال  ا كرتاع، ظًر زكرُي

هخخايب حسة امرؤًة امرحوة مٌَ   .من مـاًري حيددُا من ًعمم اميؼام ال 

هخخاتَة املامئة ؿىل اهمتثَل امًس يب نولوامئ  أأمه اميؼم ال 

هخخاتَة ميكن أأن ًمت  ا من ادلوةل حسة ما حررد أأ ًوخد ؿدة هؼم ا  خذَاُر هخخاابت،  ،حتلق من أأُدافن ا  مََ من خالل ال  وثعمح نووظول ا 

هخخاتَة ال ؾعد ؿىل هؼا وميكن أأن ًمت  ،املامئة تدل من هؼام الأكوحَة امخـددًة اميت ثـمتد امفائز امواحد يف اهمتثَل امًس يب مومن أأمه اميؼم ال 

ذا رأأت ادلوةل أأن من معوحخَ هخخايب واحد ا   .ا ذكل دمج اميؼامان مـا يف هؼام ا 
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جياتَات هخخايب ًوخد سوحَات وا  ذا ًددؽ ظحَـة اجملمتؽ اذلي ٌس خخدم اميؼام وامثلافة امسائدة واميؼام امس َايس امـام، فِوخد  ،وملك هؼام ا  ُو

هخخاتَة اميت ثـمتد املامئة ، (املفذوحة ) ة امخفضَوَة هؼام املامئ اثينالأول هؼام املامئة امللولة امللِدة وال يف اهمتثَل امًس يب،  هوؿني من اميؼم ال 

هخخاابت احملوَة  جياتَات لك مهنٌل مث ًمت رهبا يف امخحوَل مؽ هعوص كاهون ال   .سوف ًمت ؾرض ملارهة تني املامئخني ملـرفة سوحَات وا 

   املامئة امللولة

ًعوثوا ملرحش مـني يف املامئة ، فالأظوات ثـخرب صلك من أأصاكل اهمتثَل امًس يب حِر ميكن نوياخدني أأن ًعوثوا ملامئة احلزب ول ميكن أأن 

ن اميت حيعل ؿوهيا احلزب حتدد ؿدد امللاؿد اميت ًفوز هبا، وثوزع امللاؿد ؿىل مرحشي احلزب حسة امرتثُة يف املامئة ، وكد ًفرض املاهو

 . % (10أأو % 30) نوحعول ؿىل امللاؿد مثال ( حد أأدىن ) حمدد من الأظوات  ؿىل احلزب امخوظل ملس خوى
 

 

هَ  جيحاايت ُذا اميؼام أأ  من أأمه ا 

 ٌسِل معوَة ال كرتاع وامفرز ملأظوات -

 (كوهنا ثلوم ابخذَار احلزب ومُس مرحشني ) أأوراق ال كرتاع اميت ثـد حكون أأكل ثـلِدا وسِةل نوخـامل  -

 ثـعي ثوزًؽ ؿادل تني الأحزاب حسة الأظوات اميت حعوت ؿوهيا  -

اهمتثَل املخيوع  من خالل كوامئ مذوازهة من حِر اجلًس واجللرافِا وامـمر واملـخلد ادلًين وكرٍي وذكل مخـٍزز جتذب امياخدني -

 تفاؿوَة أأكرث 

ذا كرر احلزب وضـِا يف أأؿىل املامئة وكذكل الأكوَاتمي -  كن أأن ًضمن فوز امًساء ا 

 جيـل امياخة خيخار تني جرامج وخعط الأحزاب واملفاضةل تُهنا -

 ن امـالكات امضخعَةًلول م -

 ثـزز امـمل ؿىل أأساس احلزب وامفكر وامخوهجات -

 أأما سوحَات هؼام املامئة امللولة فِيي 

 ًوزتم لك انخة ابملامئة امواحدة -

دخال ثـدًالت ؿىل املامئة -  ل ٌس خعَؽ امياخة ا 

عوت مِا اكمةل أأو ًرتكِا -  ًخلِد ترتثُة أأسٌلء املرحشني يف املامئة ًو

 املرحشني حسة احلزب أأو اجلِة اميت رحشهتمثوزًف امللاؿد تني  -

 أأو رؤًة احلزب أأسٌلء املرحشني ٍكون حرثُهبا حسة أأمهَة لك مرحش -

مسَ أأوًل يف املامئة وامللـد امثاين - ىل من ٍرد ا  ذا حعوت املامئة ؿىل ؿدة ملاؿد ٍكون امللـد الأول ا  مس اذلي ٍرد اثهَا ابملامئةا    مال 

  حيدد ملك دائرة ؿدد من املرجشني -

ًوزم امياخة يف اخذَار كامئة ل ًـرف مجَؽ أأؾضاءُا ول مدى فاؿوَهتم  -

 ممكن أأن جضمل املامئة ؿىل أأؾضاء ابخذَار احلزب ملعوحة رئُس املامئة -
 

 

ة وجيرب ؿىل ثوزًؽ احلزب ملأسٌلء مما ًفلد اهمتثَل ًالحغ أأن  خذَار ممثوََ حبًر احللِلي هل يف ُذا اميؼام ل ًـعي فرظة نوياخة أأن ًـرب ؾن ا 

مََ احلزب راد اذلٍن ًضـِم يف املامئة وكَفِةال دارة، كٌل أأهَ ًـعي فرظة أأكرب نوحزب أأن ًخحنك يف الأف ول ًلوم ؿىل  ،حرثُهبم حسة ما ٌسـى ا 

ل ؿىل اميعُة الأكرب اء احلزب حنو امفاؿوَة يف امـمل وال جناز يك حيطُذا اميؼام مييؽ امخيافس تني أأؾغ مـاًري امضخعَة وال جناز، كٌل أأن

د مياخدََ، كٌل أأهَ ًحـد امخواظل تني امياخدني ومرحشني كوهنم فرضوا ؿوهيم دون أأي خِار مهنم وثـٍزز امضـور تـدم وحود من ٌضـر  ،من امخبًأ
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ا، كٌل أأن ُذا اميؼام ًـزز امـمل نوحزب ،حلا حباخاهتم مضـة كون ال دارة ومُس لأخل ادلَؽ من أأفراد ا ،واخلدمات اميت ٌسـون مخوفرُي

صـة دون متزي، ًلول من فرص املضاركة تني مجَؽ الأحزاب وامخيوع يف امـمل ال داري واحلنك، ًؤدي مربوز لاحملوَة ثلدم خدماهتا دلَؽ أأفراد ا

معـة فوزمه ًـعي امفرظة مفوز أأصخاص من ا وكذكل .رؤساء وكِادات مل ًـرف ؾهنا امياخدني صُئا وميكن أأن ًفاخبأ يف همهنم أأحِااًن 

هخخاابت دون ُذا اهمتثَل  سددـاد أأي من أأؾضاء ( اكملرأأة ، والأكوَات ) ابل  ماكهَة ا  مزام امياخة هبا مييؽ من ا  حِر جمرد حتدًد املامئة وحرثُهبا وا 

ن اكن اجملمتؽ ل ميكل اموؾي ادلميلراظي و  الأكوَات أأًضًا، كٌل أأن ذكل ٌضجؽ حلوق املرأأة ومسامههتا يف املرارات واحلنك وكٌلل املامئة وخاظة ا 

ا يك حيؼي ابمًس حة الأكرب من الأظوات تل ًعحح  هخخاتَة وكرُي خيفف من امرصاؿات داخل أأؾضاء احلزب يف حاةل امخيافس يف ادلؿاًة ال 

 .امِدف فوز املامئة لكِا وامـمل ؿىل ذكل 

 ( املفذوحة )  هؼام املامئة امخفضَوَة

ضلك املامئة يه من أأصاكل اهمتثَل امًس يب  ت ملرحشي أأي حزب ٌو واميت ثـعي احلق نوياخة أأن ًخدخل يف حرثُة املامئة احلزتَة أأو امخعًو

ابل ضافة نومرثحة اميت حيخوِا  ،املفضةل دلًَ، فالأظوات اميت حيعل ؿوهيا أأي من املرحشني يف املامئة حتدد ؿدد امللاؿد اميت حيعل ؿوهيا احلزب

هخخايب وهخاجئَ، كذكل املامئة املفذوحة امخفضَوَة مِا ذكل  وكٌل،املرحشون ؿىل املامئة  جياتَات ؿىل اميؼام ال  أأن املامئة امللولة امللِدة مِا سوحَات وا 

 .أأًضًا 

س خخدام املامئة املفذوحة مؽ امخفضَل يه   :وثـخرب أأمه ال جياتَات يف ا 

فذح مِا خِارات ال خذَا -  ر وامخفضَل تني املرحشني أأن امياخة ل ًوزم ترتثُة احلزب نولامئة ًو

 .ًـعي اجملال ندلمج تني املوامئ وثـٍزز املضاركة ادلمِلراظَة يف امـمل تُهنٌل ؾيد امفوز  -

جنازاهتم مما ٌساؿد ؿىل اخذَار الأوسة خلَاراهتم -  ًـعي اجملال نوياخدني نوخـرف ؿىل املرحشني ومـرفة أأمه ا 

 .امواحدة و كوامئ الأحزاب الأخرى ًفذح امخيافس تني املرحشني داخل املامئة  -

 فَِ حتلِق ندلميلراظَة وثـٍزز ندلور أأفراد امضـة يف حتلِلِا أأكرث -

 مييؽ الأحزاب وكِاداثَ من امخحنك يف املرحشني وفرض كِادات مـَية -

 ذكل هممة  يف دمعًـعي فرظة نومرأأة والأكوَات ومكن ثحلى زلافة اجملمتؽ  -

 صاركة تني اخملخوفنيًـزز مددأأ امخبأمف وامخاكفل وامل -

 ًـعي امفرظة نومرحش واملامئة الأحق يف اموظول من خالل امياخدني -

 حتدد املِادات من خالل امياخدني  -

 أأما سوحَات ُذا اميؼام حمتثل يف 

 حيخاج موؾي زلايف دميلراظي كحري يف امضـة -

هخخاتَة -  حيخاج موكت وهجد أأكرث يف امـموَة ال 

ا حيخاج لأموال ثرصف ؿىل اذلةل - هخخاتَة أأكرث من كرُي  ال 

 ًؤدي لرثفاع وس حة امليافسة تني أأفراد احلزب امواحد مما ًؤدي مدض خُت املامئة أأحِاان -

 ًلول من وس حة املرأأة والأكوَات يف حال زلافة اجملمتؽ املـارضة ذلكل  -

كرتاع أأكرث يف امخـواميت وامحَاانت وؾرض املرحشني - . حيخاج مخعممي وركة ا 
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ل أأن حيخاج مًرش زلافة واسـة  ًالحغ أأن ة يف ال خذَار نومرحش، ا  هؼام املامئة املفذوحة رمغ أأن دلًَ مزية واسـة يف امخـحري ؾن امرأأي واحلًر

 أأفرادُاأأًضا نومجمتؽ يك ًخلدل فكرة املضاركة وال خذَار من خارج احلزب ملمثوََ، كٌل أأن الأحزاب حتخاج موؾي زلايف حنو ثكل املفاُمي مخـٍزز 

هخخاتَة سواء ؿىل مس خوى الأفراد  موكدومِا نومضاركة نوحنك مؽ الأخٍرن، كٌل حيخاج مخخعَط مدامف وهجود أأكرب من أأخل املِا ابذلالت ال 

هخخاابت أأظول من وكت املامئة امللولة لخذالف اميؼامني داخل املامئة امواحدة أأو املامئة ثضلك ؿام ،   .وحيخاج موكت ثيؼمي ل حراء ال 

 

هخخايب يف فوسعني  ال   ظار املاهوين نويؼام ال 

 املاهون الأسايس امفوسعَين 

ق امسوعات امدرشًـَة وامخيفِذًة واملضائَة ؿىل أأساس مددأأ امفعل تني (   2) املادة هعت  أأن  امضـة معدر امسوعات وميارسِا ؾن ظًر

أأن هؼام احلنك يف فوسعني هؼام دميلراظي هَايب ًـمتد ؿىل امخـددًة  (5) املادة وهعت ،  امسوعات ؿىل اموخَ املحني يف ُذا املاهون الأسايس

 "امس َاس َة واحلزتَة 
 

 

للفلسطينيني حق ادلشاركة يف احلياة السياسية أفراداً ومجاعات وذلم على وجو اخلصوص على أن (  26) نصت ادلادة و
تشكيل النقابات واجلمعيات  -2 .للقانونتشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقاً  -1 : احلقوق اآلتية

التصويت والًتشيح يف االنتخابات الختيار شلثلني منهم  -3 .واالربادات والروابط واألندية وادلؤسسات الشعبية وفقاً للقانون
    .تقلد ادلناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص -4 .يتم انتخاهبم باالقًتاع العام وفقاً للقانون

 

دارات احلنك ، ول جيوز حرما أأي من أأفراد  ل ابخذَار ممثوََ يف اكفة ا  أأكد املاهون الأسايس أأن معدر امسوعات اكفة ُو امضـة املُؤ

خذَاٍر ، كٌل تني أأن هؼام احلنك دميلراظي حيرتم حق امضـة يف ال خذَار وأأن  امضـة من ُذا احلق من خالل فرض أأو ثـني ممثًل هل دون ا 

حرتام  امفعل يف امعالحِات وؿدم امخدخل يف امسوعات مخلوم لك مهنٌل ابلأداء املٌِلت املعووتة مهنا خلدمة أأتياء امضـة و حمنَة واحة ا 

ر اجملمتؽ   .وثعٍو

(  5) وكد خاءت املادة 
 

هخخاابت ، فدني أأن  خذَار ممثوََ من خالل ثيؼمي ال  من املاهون الأسايس مخـٍزز مفِوم ادلميلراظَة وحق امضـة يف ا 

ال دراة  هؼام احلنك يف فوسعني ُو دميلراظي ًلوم ؿىل امخـدد احلزيب وامس َايس ، مما ًدنل ؿىل أأَُة املضاركة تني اظَاف اجملمتؽ اكفة يف معوَة

هخخاب ملؤؤسات ادلوةل س واء اكهت ؿىل املس خوى احملًل أأو امـام ، وأأن حيرم ؿىل حزب واح أأن ٌس خفرد موحدٍ ابمسوعة دون ممارسة ال 

 .واخذَار امياخدني 

من املاهون الأسايس أأكدت ؿىل حق املضاركة امس َاس َة  نوجمَؽ سواء أأفراد وحٌلؿات رشؾت جضكِل الأحزاب امس َاس َة (  26) واملادة 

هخخاب وامخيافس تني الأحزاب وحتول أأظوات امياخدني مللاؿد ممثوني هلم من لك اميت ثدضلك من  خالمِا ادلميلراظَة احللِلة ؾيدما ثمت معوَة ال 

س خفراد حبزب واحد  دارة مؤسسات اجملمتؽ احملًل وامـام دون ا   .حزب ، فذدضارك الأحزاب فامي تُهنا اب 

دارة حموَةمي أأن ثيغمن املاهون الأسايس امفوسعَين(  85) املادة هعت  ة ، امحالد تلاهون يف وحدات ا  كون ملك  ،حمتخؽ ابمضخعَة ال ؾخحاًر ٍو

خذعاظات وحدات ال دارة احملوَة ومواردُا املايل هخخااب مدارشا ؿىل اموخَ املحني يف املاهون، وحيدد املاهون ا  ة وحدة مهنا جموس مٌخخة ا 
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ؿداد خعط ة ودورُا يف ا  امخمنَة وثيفِذُا، كٌل حيدد املاهون أأوخَ امركاتة ؿىل ثكل اموحدات ووضاظاهتا اخملخوفة ،  وؿالكهتا ابمسوعة املركًز

راؾى ؾيد امخلس مي املـاًري امساكهَة واجللرافِة وال كذعادًة وامس َاس َة نوحفاظ ؿىل اموحدة امرتاتَة نووظن ومعاحل امخجمـات فَِ  "ٍو
 

 

 

هخخاابت امَِئات احملوَة امفوسعًَِة، حِر أأؾعهتا من املاهون الأسايس ا(  85) هالحغ أأن املادة  مفوسعَين أأسست موضؽ ثيؼمي كاهوين مال 

ة املس خلةل من خالل جموسِا امليخخة زىهتا املس خلةل مبواردُا وحدود امـالكة مؽ اوحتدًد ظالحِاهتا و اخذعاظاهتا ومو ،امضخعَة ال ؾخحاًر

ر ، هخخاتَة  امسوعة امخيفِذًة وأأمهَهتا يف امخمنَة وامخعٍو وحتلِق امركاتة ؿىل ثكل ال دراة ووضاظاهتا، كٌل وضؽ مـاٍر هممة يف ثلس مي ادلوائر ال 

ؾعاء  مليعلة ؾن احلدما زاد ؿدد ساكن امليعلة ابلأؿداد امساكهَة فهيا فلكحِر تدأأ ابملـَار امساكين أأي جحم ا هخخاتَة مت ا  املـني مدضكِل دائرة ا 

ن اكهت يف مٌطامليعلة دائرة فهيا، أأما اجللرا ا مو كة امضٌلل أأو اجليوب أأو اموسط ومدىفِة تياء ؿىل وكوع امليعلة ا  كـا اجللرايف ؿىل ثبأزرُي

هخخاتَة فَِ، أأما ال كذعادًة مفدى ثبأزري امليعلة وأأمهَهتا ال كذعاًة ؿىل ال كذعاد امـام يف حيؼى تت اموظن كلك فدذكل كس مي أأفضل ندلوائر ال 

ن اكهت ذات وضاامحدل هخخاتَة ، أأم امخلس مي امس َايس فهل ؿالكة  ،يف ذكل أأم مٌخفغ ط ؿايل، وا  فدذكل حتؼي ل ماكهَة احلعول ؿىل دوائر ا 

وثلَة مِذٍ امليعلة ؾن  ،ومدى اخلعورة املخوكؽ حدوهثا من كدل ال حذالل ،يف حراء ال حذالل ال دشائًَلمبدى امرضر امالحق ابمليعلة 

هخخاتَة أأكرث  . اخلارظة فذـعى دوائر ا 

هخخاابت احملوَة حسة املامئة امللةل امللِدة واملامئة املفذوحة مؽ امخفضَل هعوص كراءة يف  كاهون ال 
 

هخخاب جمامس امَِئات احملوَة رمق  هخخاابت احملوَة امفوسعيَة مضن كاهون ا   2005مس ية (  10) هؼم ال 
 

مؽ ثـدًالثَ امالحلة ، وهبذا مت ثيؼمي 

هخخاابت احملوَة كٌل  هخخاابت امـامَ مـام ال  خاء يف املاهون الأسايس امفوسعَين مراؾًَا املـاًري والأسس اميت وضـِا ، وكذكل مـاًري كاهون ال 

 .م املـدل 2007

 

هخخاابت احملوَة امفوسعَين نوملارهة تني سوف  ىل كاهون ال  ) امخفضًَل تني هؼام املامئة امللولة يف اهمتثَل امًس يب وهؼام املامئة امللولة  أأثعرق ا 

هخخايب يف امَِئات احملوَة امفوعس ًَِة من هؼام املامئة امللولة  ل اميؼام ال  ماكهَة حتًو ىل هؼام املفذوحة  يف اهمتثَل امًس يب، ومـرفة مدى ا  امللِدة ا 

هخخايب ثضلك ؿام، وسوحَات(املفذوحة )  املامئة امللولة امخفضًَل جي ، ومدى ثبأزري لك مهنٌل ؿىل ثـدًل اميؼام ال  وأأهيٌل  ،لك مهنٌل ايتباوا 

 .وثـٍزز املضاركة من خالل ما هط ؿوََ املاهون الأسايس امفوسعَين  ،الأظوح يف امخعحَق نومجمتؽ امفوسعَين يف ػل امخـدد احلزيب

كمة ادلحومن أمهها  ،اليت ترد يف القانون من قانون اذليئات احمللية الفلسطيين على التعريفات  (  1) لقد نصت ادلادة 
األحزاب السياسية أو احلركات أو االئتالفات أو اجملموعات اليت يشكلها : القائمة االنتخابية ،وزلكمة البداية : ادلختصة

 .ادلواطنون أصحاب حق الًتشيح بغرض الًتشح النتخابات اجملالس احمللية

تغري تعريف احملكمة من ل حالة التعديلابات شلا يوجب يف يالحظ أن القانون مل حيدد زلكمة خاصة لقضايا وجرائم اإلنتخ
لقائمة دون تعريف ادلرشح الفرد اياه ، ويالحظ أن التعريف تناول ازلكمة البداية إىل زلكمة خاصة جبرائم اإلنتخابات قض

لة يف اإلنتخاب، أما يف حال كون قوذلك يتناسب مع طبيعة النظام الذي يستخدم يف القانون الذي يعتمد القائمة ادلغ
وف حيتاج لتعريف إىل ادلرشح الفرد أو القوائم ادلختلطة أو ادلشكلة من قبل الناخب، سالنظام يقوم على القائمة ادلفتوحة ف

وما سيضاف عليها من بيانات تساعد الناخب على اإلختيار بني  ،ومفاىيم أخرى خاصة دبا يتعلق يف ورقة اإلقًتاع
 .ادلرشحني وترتيبهم 
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للجنة االنتخابات ادلركزية أن تطلب تأجيل موعد االنتخابات يف رللس أو أكثر من اجملالس احمللية  أن  ( 5)ادة ونصت امل
دلدة ال تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسالمة االنتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن رللس 

 .الوزراء
شلا دينع أن تأجيل لفًتات زمنية أطول  ،ال تزيد عن أربعة أسابيع يالحظ أن نص ادلادة حدد فًتة التأجيل لإلنتخابات أن

واختيار شلثليو وربقيق مصاحلو بأسرع وقت دون تأخري مقصود وإطالة ال  ،وذلك محاية حلق الشعب يف شلارسة دديقراطيتو
 .مربر ذلا 

دلمكن إطالة الفًتة الزمنية للتأجيل عن ، من احة اليت سيحتاج إلجراء وجهد أطولويف حالة نظام اإلنتخاب بالقائمة ادلفتو
ىذه الفًتة لتصل دلدة ال تزيد عن شهرين، حلني إزباذ كافة اإلجراء واجلهود ادلطلوبة يف تعديل إي خلل إلجراء اإلنتخابات 

 .يف موعدىا ادلقررة 
مخسة أيام من تاريخ صدورىا تكون قرارات جلنة االنتخابات ادلركزية قابلة لالستئناف خالل على أن   ( 13)ادة وتنص امل

أمام احملكمة ادلختصة اليت تقع الدائرة االنتخابية ضمن دائرة اختصاصها، وتصدر احملكمة قرارىا يف االستئناف خالل ثالثة 
 تكون لتحدد دبحكمة خاصة باإلنتخاباتاحملكمة ادلختصة تعدل  . أيام من تاريخ تقدديو، ويكون قرارىا يف ذلك  ائياً 

، دون التوجو على درجتني حبيث ديكن اإلستئناف فيها على قرارات جلنة اإلنتخابات ادلركزيةصورة دائمة ، ومعقودة ب
 . للمحاكم النظامية يف الفصل يف القضايا اإلنتخابية 

 

يتم الًتشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل من قانون اذليئات احمللية الفلسطيين أن   (  14) ادة نصت املو
يتم تسجيل  -3 .تعترب قائمة ادلرشحني مغلقة، وتكون أمساء ادلرشحني فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح -2 .النسيب

القوائم اليت ترغب يف ادلشاركة يف االنتخابات لدى جلنة االنتخابات ادلركزية، وفق األنظمة واإلجراءات والتعليمات اليت 
من ىذه ادلادة، تسمية مرشحيها ( 3)لدى جلنة االنتخابات، وفقاً للفقرة حيق للقوائم اليت سجلت  -4 .تضعها اللجنة

جيب أال يقل عدد ادلرشحني يف القائمة االنتخابية  -5 .واالشًتاك يف االنتخابات ربت االسم والشعار الذي زبتاره لنفسها
  .الواحدة عن أغلبية عدد ادلقاعد ادلخصصة للدائرة االنتخابية

يف النظام اإلنتخايب للهيئات احمللية  هالتمثيل النسيب ىو الذي مت إعتمادالقائمة ادلغلقة مع أعاله أن  يالحظ من نص ادلادة
االغلبية حيث أن / يف عملية الًتشح لإلنتخابات وإختيار ادلرشحني ، حيث يعترب ىذا النظام سلتلف عن نظام التعددية 

وفيما يلي تعريف لنظام التمثيل النسيب وميزاتو وعالقتو  ،يف اإلنتخاب نظام القوائم ال يصلح معها إال نظام التمثيل النسيب
 :بالقائمة ادلغلقة وادلفتوحة يف اإلنتخاب 

يقوم ىذا النظام على ذبربة نصيب احلزب من األصوات لنسب شلاثلة من ادلقاعد يف اجمللس : تعريف نظام التمثيل النسيب 
جولة يف العامل تقوم على (  60)  العامل إىل إختيار التمثيل النسيب فأكثر من احمللي، حيث سبيل الدديقراطيات اجلديدة يف

ىذا النظام اإلنتخايب، حيث يتميز النظام النسيب بالعدالة اليت يفرضها من خالل تناسب عدد ادلقاعد لألحزاب مع نسبة 
مة وتوزع دوائر إنتخابية حسب تقسميات حضورىا اإلنتخايب شلا جيعل التمثيل عاداًل، فهو يأخذ بنظام اإلنتخاب بالقائ

القانون اإلنتخايب للبلد ، فيقدم كل حزب عدد من ادلرشحني بعدد ادلقاعد ادلخصصة للدائرة وتوزع ادلقاعد بنسبة عدد 
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فلو أن دائرة إنتخابية خصص ذلا عشرة أعضاء ويتنافس على ادلقاعد  .األصوات اليت ربصل عليها قائمة احلزب يف الدائرة
 ثالثة أحزاب لكل منهما قائمة إنتخابية وكانت النتائج كالتايل  ىذه

 أعضاء  5من األصوات الصحيحة ادلشًتكة يكون ذلا % 50القائمة األويل حصلت على 
 أعضاء 4من األصوات الصحيحة يكون ذلا % 40القائمة الثانية حصلةت على 
     ذلا عضو واحدمن األصوات الصحيحة يكون % 10القائمة الثالثة حصلت على 

رادة امضـحَة يف هؼام اهمتثَل امًس يب، فِضمن متثَل الأحزاب امعلرية والأكوَات، مما ٌضجؽ ؿىل  ًؼِر أأن ُياك متثَل حصَح وؿادل مال 

 .امخيؼاميت احلزتَة أأكرث من هؼام الأكوحَة 

(  14) وكد تًَت املادة 
  

احلزب، كٌل ًوزتم تَ امياخدني ول جيوز هلم أأن ًخدخووا يف أأن امرتثُة ًوزم فَِ أأؾضاء املامئة حسة ما ًمت من كدل 

هخخايب  ذا من ظحَـة هؼام املامئة امللولة يف اميؼام ال  ، ُو  .ثلرٍي

هخخايب ًلوم ؿىل هؼام املامئة املفذوحة  مَضؽ امرتثُة اذلي خيخاٍر (  14) فسوف ًخلري هط املادة ( امخفضَوَة) أأما يف حال كون اميؼام ال 

نولامئة اميت ٌضلكِا، حِر ًـعي اجملال نوياخدني ترتثُة واخذَار مرحشني حسة ما ًفضوون ول ًوزم الأؾضاء ول امياخدني ابمرتثُة امياخة 

 .املفروض نولامئة من املرحش 

 ( 15) وكد خاء يف املادة 
  

هخخاابت اجملامس احملوَة حِر حكون كدل أأرتـة وأأرميهغأأن ت تـني ًوما من موؿد  معوَة كدول ظوحات امرتحش ل 

ة ال كرتاع املـني حِر ٌس متر ملدة ؾرشة أأايم ول ًلدل تـدُا أأي ظوة نورتحش، كٌل لأي كامئة احلق يف حسة حرص َحِا كدل ًوم من تدء امفرت

ذا أأراد أأحد املرحشني هخخاتَة ، أأما ا  صـار خعي ملمثل ال جية  ال وسحاب من كامئخَاملاهوهَة ندلؿاًة ال  ووسخة  ،كامئة امخاتؽ مِاؿوَة أأن ًلدم ا 

هخخاابت كدل ًوم من فرتة ثلدمي ظوحات امرتحش، وؿىل املامئة املًسحة مهنا املرحش أأن متلأ ماكهَ ويف حال أأثر ال وسحاب ؿىل  ،أأخرى نوجية ال 

كرار دلَؽ الأؾضاء يف املامئة ؿىل املوافلة هبذ هخخاابت مؽ ا  ؿالم جلية ال   .ا امرتثُة اجلدًد حرثُة الأؾضاء يف املامئة جية ا 

هخخاب اميت جتـل نوحز خذَار هؼام املامئة امللولة يف ال  ممثل املامئة ُو ظاحة املرار يف وضؽ و بمن املالحغ أأن ُذٍ املادة ثؤكد ؿىل ا 

ؿالم ممثل املامئة أأًضا ،املرحشني وحرثُهبم مزام أأي مرحش مًسحة اب  ة يف جيـل املرحش ملِد ومٌضحط مؽ معل احلزب واملامئ ،كٌل أأن ا  ة دون حًر

ختاذ املرار تيفسَ وسحاب لأي مرحش دون حتسة نوخحـات  ،ا  ة مال  مزتام كاهوين ؿىل املًسحة ًـعي احلًر املاهوهَة ؿوَة، ومكن ؿدم وحود أأي ا 

هخخاب امًس يب اذلي ًلوم ؿىل حتنكقة املامئة املللولك ذكل ًحني ظحَؽ وممثًل املامئة يف معوَة امرتحش وامرتثُة حسة ما حراٍ  ، احلزبة يف ال 

ل حلا سوف ثؤدي مخخِة حاخاثَ وظموحَ أأم فلط ثويب معاحل احلزب والأؾضاء ،من أأوموايت ل ٌس خعَؽ امياخة مـرفهتا مزام ُو ، كٌل أأن ا 

وسحاب أأحد املرحشني ؿادة امرتثُة يف املامئة تـد ا  ؤكد ممثل املامئة واحلزب يف حال ا  كرار خدًد من امرحشني ًـَد ًو  وملأ ماكهَ مبرحش خدًد اب 

منا احلزب ُو من ًؤدي ُذا ادلور ، كٌل نوياخة ا ة نومرحشني يف امرتثُة وا  ن ًلدل أأن هؼام املامئة امللولة يف اهمتثَل امًس يب ل ًـعي أأي حًر

ة امخفضَل هخخاب دون حًر ؿادة امرت ،ابمرتثُة ؾيد ال   .الأظوح والأكرث هفـا خلدمة معاحلة   ًة ؿىل ما ٍراٍتوا 

كٌلل املامئة  ،ة يف اهمتثَل امًس يب ًوزم احلزب أأن ٍرحش ؿدد أأؾضاء هل من احلزب تـدد امللاؿدقوثسخة أأن هؼام املامئة امللل هَ يف حاةل ؿدم ا  فا 

ابيق املرحشني واحلزب أأًضًا من حق امرتحش اب محـغ املرحشني ًؤدي ذكل ل ملاء املامئة املرحشة مما حيرم حسد املرحشني ثسخة ال نتـد

ذا مما كِدثَ املامئة امللولة اميت حترص امرتحش من خالل حرثُة احلزب واملامئة فلط  دارة احملوَة نوحنك، ُو  .واموظول مال 

هخخاب من ثخلِد املامئة تـدد مرحشني من داخل املامئة امواحدة، مما مي ملاء كدول املامئة يف حال ؿدم و يف حال هؼام املامئة املفذوحة يف ال  هؽ من ا 

كعل املرحشني، وذكل لأن املرحش ٌس خعَؽ أأن ٌضلك كامئخَ من خارج املوامئ الأخرى، كري موزم ترتثُة املامئة امواحدة لأؾضاءُا ، كٌل أأن يف ا 
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وسحاب أأحد املرحشني يف املامئة املفذوحة من ًؤثر ذكل ؿىل حرثُة الأؾضاء لأهنا ل ثـمتد امرتثُة ال مزايم نومرحشني فهيا، تل  حال أأن مت ا 

 .ال خذَار يف ذكل نوياخدني أأهفسِم 

 ( 16) تًَت املادة  و
  

ةأأن ظوة امرتحش   هخخاابت املركًز ا  ،ٍكون حسة منوذج خاص ابمرتحش من جلية ال  مس املامئة ورمُز فِحخوي ؿىل ا 

هنم وأأؾٌلرمه، وأأركام جسجَوِم ثسجل امياخدني، وامرتثُة ملأسٌلء املرحشة حسة ال ا، ابل ضافة ملأسٌلء امرابؾَة نومرحشني وؾياٍو كامئة، وصـاُر

مس وؾيوان ومًسق املامئة واملفوض ابمخوق ًؽ، وؾيوان ملر املامئة وجرانجمِا وال كرار اخلاص ملك مرحش تلدول امرتثُة يف ظوة امرتحش، وا 

هخخاابت صِادة جسجَل ملك كامئة حتخوي ؿىل ساؿة امدسجَل وامخارخي ورمق امدسجَل وتذكل حرثة املوامئ ؿىل  هخخايب، فذعدر جلية ال  ال 

 .وركة ال كرتاع حسة ذكل امخارخي واموكت 

  ( 16) من املالحغ أأن املادة 
  

ركاق امضـار وامرمز نولامئة اميت أأًضًا امخبأكَد ؿىل ظحَـة  أأؿادت  املامئة امللولة نومتثَل امًس يب، ورضورة ا 

رفاق ال كرار من املرحشني تلدول امرتثُة ؿىل املامئة اذلي  ،س خؼِر ؿوهيا توركة ال كرتاع حِر من ثذكر أأسٌلء املرحشني ؿوهيا، وكذكل رضورة ا 

دراة جلية  ،يت ثؤخذ حول املرحشني من ثؼِر ؿىل وركة ال كرتاعوأأن املـوومات الًـزز ظحَـة ال كرتاع ابملامئة امللولة، فلط ثحلى دلى ا 

ىل س حلِا ابمؼِور ؿىل وركة ال كرتاع حسة امخارخي ا هخخاابت ًؤدي ا  ة، كٌل أأن امس حق يف جسجَل املامئة دلى جلية ال  هخخاابت املركًز لأكرب ال 

ذا ًؤكد أأن ما ًؼِر  ،يف امدسجَل ومُس ل ؾخحارات أأخرى ا ومُس أأسٌلء املرحشني ، مما ُو ا وصـاُر مس املامئة ورمُز ؿىل وركة ال كرتاع ُو ا 

ؿادة ت هخخاب ٍكون ابملامئة امللولة اميت ل ثـعي نوياخة خِار ا  هخخاب أأو ًؤكد ؿىل أأن ال  ال ظالع ؿىل مرحشني من رثُة املمثوني هل يف ال 

هخخاب احل  .ر كوامئ أأخرى وجضكِل كامئة خاظة هل حسة هؼام ال 

مزام نورتثُة اذلي ًضـَ احلزب، وؿدم ( امخفضَل ) يف حال املامئة املفذوحة  سوف ثؼِر ؿىل ظوة امرتحش أأسٌلء املرحشني يف املامئة دون ا 

ة يف املامئة اميت ًًمتون مِا لأهَ اخلَار نوياخة يف امرتثُة ،  مزام ال كرار من كدل املرحشني تلدول امرًت ف أأكرث وضوا  حا وسوف ًعِر ثـًر

فة نوياخدني   .وثفعَال ملك مرحش مخـًر

 متثَل ملرأأة 

(  17) أأكدت املادة 
  

ؿىل أأن ثخضمن لك كامئة من املوامئ حدًا أأدىن % 20جية أأل ًلل متثَل املرأأة يف أأي من جمامس امَِئات احملوَة ؾن  

مرأأة من تني الأسٌلء امثالزة الأوىل يف املامئة( أأ  :همتثَل املرأأة ل ًلل ؾن مرأأة من تني الأسٌلء الأرتـة اميت ثًل ذكل( ب .ا  مرأأة من تني ( ج .ا  ا 

  .الأسٌلء اميت ثًل ذكل

 

ما سوحًا أأو اجيااب ؿىل مدى كدرة املرأأة احلعول ؿىل فرظة اهمتثَل يف جمامس اهل ؾعد املامئة امللولة يف اهمتثَل امًس يب ًؤثر ا  ن ا  ًئات احملوَة، ا 

ىل ظحَـة اجملمتؽ  ذا ٍرحؽ ا  ن اكن ًخلدل وحود املرأأة ومضاركهتا ومسامههتا يف ال دراة احملوَةُو أأم أأن ما زامت امثلافة امـامة ثلوم  ،امفوسعَين ا 

رشاكِا وؿدم كدرهتا ؿىل املِام هبذٍ املِمة خنراظِا يف اجملمتؽ وامخفاؿل يف امحياء وامـمل لأخل  ،ؿىل اخلوف من ا  أأو حماوةل ؿدم ال كثار من ا 

 .ه وخدماثَ اجملمتؽ ومعاحل

وكذكل وس حة  ،املامئة امللولة مُس متثَاًل اكفِا ابمًس حة حلجم ثـمل املرأأة ومسامههتا يف احلَاة امـامة واميضامَة حسة( % 20) تًس حة  فاهمتثَل

مدى امسٌلح مِا مخويل أأماهما  ، ومكن ثحلى امـلداتُا وجناهحا يف كثري من املواكؽ دجضكِوِا من ؿدد امساكن، فاملرأأة امفوسعًَِة أأزحدت وحو

ة   .املياظة املِادًة وال داًر

وما زامت زلافة  ،فاملامئة امللولة مؽ اهمتثَل امًس يب حكون معدر حٌلًة حلق املرأأة وؿدم اههتمُش يف حاةل كون اجملمتؽ كري مذلدل موحودُا

تـادُا ؾن ال خنراط ابمـمل، فِذا س َـعي مِا احلعاهة واملاكهة يف اهمتثَل مخحفغ حق وحودُا يف اهمتثَل ابحلنك احملًل،  امياخدني ثلوم ؿىل ا 
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ل سدذوىل امرئاسة نومجوس احملًل أأم س خكون يف امرتثُة  ،ومكن ًحلى امسؤال ؾن امرتثُة اذلي س خحؼى تَ يف املامئة من خالل احلزب، ُو

 .اههنايئ نولامئة مخبأخذ فلط دور صلكي دون ثفـَل دلورُا 

درااك حللِلة دور املرأأة يف امـمل واملضاركةأأما يف حاةل اكن اجملمتؽ أأك وأأهنا كٌل امرخل مِا حق اهمتثَل وحٌلًة وثوحَة معاحل صـهبا  ،ثر وؾًَا وا 

ر جممتـِا ومؤسساثَ فا ن هغ ة مِا ،فرظِا  ام املامئة امللولة سوف ًؤدي مخلوَل حلِا ووامـمل ؿىل ثعٍو وحكون هؼام املامئة املفذوحة أأكرث حًر

 .اهمتثل املِادي وال داري يف احلنك احملًل وكرٍي نووظول ملركز 

هخخافا ن اس متر امـمل يف هؼام املامئة امللولة يف اهمتثَل امًس يب فِجة امـمل ؿىل رفؽ وس حة اهمتثَل نومرأأة يف اجملمتؽ من خالل حعهتا يف  ابت ال 

وادلفاع ؾن حلوكَ وحٌلًة معاحلَ وثوحَة خدماثَ ، لأن لك مهنٌل هلمِا هفس احلق وامواحة يف متثَل اجملمتؽ  مخعل ابملساواة مؽ امرخل ،

ر مؤسساثَ   .وثعٍو

( 18) تًَت املادة و 
  

أأن ٍكون امسَ ( ب .تووغ سن اخلامسة وامـرشٍن يف ًوم الاكرتاع( أأ  :ٌضرتط يف املرحش مضن املامئة ما ًًلأأن  

أأن ل ٍكون حمكومًا ؿوََ يف حٌحة خمةل ( ج .اخدني اههنايئ امـائد ندلائرة اميت ًرتحش ؾهنا وأأن ثخوفر فَِ رشوط امياخةمدرخا يف جسل امن

يف وزارة احلنك احملًل أأو يف أأي من أأهجزة الأمن امـام أأو يف امَِئة احملوَة، أأو حمامًِا ( أأو مس خخدماً )أأن ل ٍكون موػفًا ( د .ابمرشف أأو جبياًة

ذا كدم اس خلامخَ وأأرفق ما ًفِد كدومِا تعوة امرتص َحهل، أأل أأن ٍكون ملاميً مضن امَِئة احملوَة املرحش جملوسِا ملدة ل ثلل ؾن س ية من (ُػ . ا 

حراء الاهخخاابت، وأأن ل ٍكون مرحشًا يف دائرة أأو كامئة أأخرى   .اترخي ا 

(  25) من املالحغ أأن امسن املاهوين نورتحش تووغ 
  

ىزال امرتحش مسن س ية ًوم  كرتاع حِر ل ًيعح أأن ًمت ا  ذا امسن مثايل مال  ال كرتاع ُو

كدسة تـغأأكل من ذكل، وذكل لأن ُذٍ امفرتة امؽ ة ٍكون فهيا ال وسان ا  ووظل محـغ اميضوج  ،امخجرتة واخلربة يف احلَاة امـموَة مًر

ذا من املالحغ يف ق ذاثَ وؿومَ وامرتكزي ؿىل ال س خلرار املِين أأما أأكل من ذكل فسوف ٍكون يف املامة مًضلاًل يف حتلي ،امفكري واملِين ُو

مخويل مٌاظة متثَوَة يف احلَاة امـامة حتخاج ملدرات يف املامة مل  من كمية امض حاب الأكل سًًٌا ومكن امض حاب يف اجملمتؽ امفوسعَين، فال أأكول

س خثٌاء محـغ امش ل يف حاةل وحود ا  ة خمةل ابمرشف أأو حأأما رشط أأن ل ٍكون حمكوما ؿوَة جبن.ابب ًعل مِا امض حاب كدل ُذا امسن ا 

ؾخحاٍر وزخت ؿدم وحود اههتمة أأما رشط أأن .وأأهنا جمرد ثوفِق وكَد هل ، فِفذح ابب امرتحش هل  ؿوََ جبياًة فِجة أأن ًـعى فرظة ملن رد هل ا 

حراءدة ل ثلل ؾن س ية من اترٍكون ملاميً مضن امَِئة احملوَة املرحش جملوسِا مل هخخاابت خي ا  وأأن ل ٍكون مرحشا يف دائرة أأو كامئة أأخرى ،  ،ال 

ا ، ول أأدري ملا مت حتدًد فرتة ال كامة  ىمثل الأدش ،فا ن ُذا امحيد حيخاج أأن ًـعي اجملال ملن مل ٌس خعؽ امسكن مسخة كاُر أأو امسفر أأو كرُي

س خلر يف مٌعلة ال كرتاع و من مواظيََ ،مس ية ما دام املرتحش كد ا  الأفضل ؿدم وضؽ فرتة زمٌَة ،فا ودلًَ امرقحة يف خدمة جموسَ وجممتـَ ُو

 .ذلكل 

هخخاب ابملامئة امللولة، حِر حتخاج ملواظفات خشعَة وهميَة  ن رشوط امرتحش حتخاج لأكرث من ثكل املـاًري لأخل حتلِق الأُداف يف ال  ا 

ف هبم مييؽ وحود ذكلاالأؾضاء دون ذكر الأسٌلء واملواظفوؿومَة ، ومكن هؼام املامئة امللولة اذلي ًلوم ؿىل حرثُة  ذلا مو اكهت  ،ت وامخـًر

ة ال خذَار وامخفضَلاملامئة  مفذوحة  ياك حًر نوياخة تني املرحشني ماكن ذكل ًـخرب من املـاًري املِمة يف امرتحش، ومكن رمغ ذكل ل مييؽ من  ُو

هخخايب اذلي ًوحض مواص رفاق وركة أأو امربانمج ال  ثخهتا من خالل فوزٍ ،فات املرحشنيا  جنازاهتم وهماراهتم ًو وممارسة نوـمل ؿىل أأرض امواكؽ  ،وا 

هخخاب هلم أأو ل  ؿادة ال   .، مما ًـعي فرص أأكرب نوياخدني مخلِمي مرحشهيم تـد ذكل وامخفكري يف ا 

 ( 19) وأأكدت املادة 
  

ًـادهل من امـمةل املخداوةل حلساب جلية الاهخخاابت ؿىل لك كامئة اهخخاتَة أأن ثدفؽ مدوف مخسائة دًيار أأو ما أأن  

ة ثبأمِيًا ًـادمِا يف حال فوزُا مبلـد ؿىل الأكل أأو اوسحاهبا من امرتص َح كدل تدء امفرتة املاهوهَة ندلؿاًة الاهخخاتَة   .املركًز
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وسجمت مؽ ظيب هخخاب املامئ ؿىل املامئة امللولة اميت ًخوىل فهيا احلزعفِذٍ املادة ا  ب حرص َح وحرثُة الأؾضاء يف املامئة حسة أأموايثَ اميت ة ال 

هخخاابت كدل امفوز وتـدٍ ًدفؽ من ٍرثئهيا، حِر ل ًخدخل املرحشني فهيا و ؿوهيم واحة ال مزتام وال كرار اخلعي هبا،  فاملحوف امللدم نوجية ال 

 .ومُس ؿىل املرحشني تعورة فردًة  امخيافس ؿىل املامئةحساب أأو مزياهَة احلزب امخاتؽ نولامئة ومُس تعورة فردًة من املرحشني مكون 

 

خذوف يف هؼام ادلفؽ حِر س َلوم املرحشني املسامهة يف ادلفؽ حلساب املامئة كوهنم مرحشني نوخيافس  ا يف حاةل كون املامئة مفذوحة فا نأأم  ذكل ا 

 .يف داخوِا 

 

 )20)ادة وكد تًَت امل
  

ذا أأن ؿىل مل ٍكن امعوة مس خوفًِا امرشوط امليعوص ( أأ  :جلية الاهخخاابت رفغ كدول ظوة جسجَل كامئة اهخخاتَة ا 

ظوحت املامئة اس خخدام امس أأو ( ج .ثحني ؿدم حصة امحَاانت اميت ثضمهنا امعوة أأو ؿدم حصة امواثئق املرفلة تَ( ب .ؿوهيا يف ُذا املاهون

صـار املامئة ظامحة امدسجَل من صـار خاص تلامئة أأخرى مسجةل، أأو تق امئة اهخخاتَة كري مسجةل مكهنا مـروفة يف الأرايض امفوسعًَِة، رمغ ا 

ة توحود مثل ُذا امدضاتَ أأو امخعاتق يف امضـارات ظوحت املامئة الاهخخاتَة امدسجَل حتت امس أأو صـار (د .كدل جلية الاهخخاابت املركًز

ههياًويح تبأهنا نوسوعة اموظيَة امفوسعًَِة مل ثلدم املامئة صِادة ملك مرحش ٍرد امسَ فهيا ثفِد تدفؽ املرحش مجَؽ امرسوم ( ُػ .، أأو أأهنا ثًمتي ا 

  .وامرضائة املس خحلة ؿوََ معاحل اجملوس

هخخاابت س حابمن املالحغ أأن ُذٍ املادة وضـت أأ  ذا مل ثخوافق مؽ امرشوط اميت وضـِا املاهون،  ،رفغ ظوحات امرتحش نولامئة امللولة يف ال  ا 

خذَار  املرحش،فحِر أأن امرفغ ٍكون نولامئة اكمةل ومُس لأحد الأؾضاء ول  ،امرتحش ٍكون ابملامئة امللولة اميت ًضـِا احلزب ومُس من ا 

 .رحشني تعورة فردًة داخل املامئة ثيافس امل

ول ًخحمل مجَؽ املرحشني أأن  ،كون خمخوفة حِر سريفغ مرحشني تعورة فردًةتمرفغ سفا ن أأس حاب ا ،املامئة مفذوحة كونحاةل يف أأما  

 .كٌل أأن ظوة امرتحش س َخخوف حِر س َوضؽ رشح وثوضَح ؾن الأفراد املرحشني أأكرث وجرانمج لك مهنم .خول من ؾضو مت رفضَ 

 

 ( 21)  ادةوتًَت امل
  

يف مراكز ادلوائر الاهخخاتَة ويف ملار اجملامس كدل موؿد الاكرتاع ثًرش أأسٌلء املوامئ ومرحشهيا مضن لك كامئة مهنا أأن  

 .تبأرتـة وزالزني ًوماً 

 

هخخاتَة وملر اجملامس كدل موؿد ال كرتاع  ن ورش املوامئ ومرحشهيا حسة املامئة يف ادلوائر ال  ًومًا، ًحني أأن امًرش أأًضًا ثوافق مؽ (  34) ا 

هخخايب نولامئة امللولة امًرش أأًضًا ل ٌس خعَؽ املرحشني أأن املامئة ومُس ورشًا أأخر ، فأأن امًرش ًوزم حسة حرثُة  ، حِر ظحَـة اميؼام ال 

كرارمه ؿىل امرتثُة ة وامًرش نولامئة، و ثحلى امفرتة اميت  ،ًلريوا من ظحَـخَ كون موافلهتم وا  وأأن احلزب امخاتؽ نولامئة ُو من حيدد معوَة امرًت

ظالع  60حددت ُل يه مٌاس حة نوًرش كدل ًوم ال كرتاع أأم أأن حتخاج مزايدة أأكرث مخكون كدل  ًومًا حىت ًـعى اجملال الأكرب نوياخدني مال 

 .ؿىل املوامئ ومرحشهيا كدل ال كرتاع 

جيوز ألي شخص خالل ثالثة أيام من تاريخ نشر قوائم ادلرشحني أن يقدم اعًتاضاً كتابياً على أن    )22) ادةملوكد هعت ا
إىل اللجنة االنتخابية التابع ذلا على القائمة أو على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها، مبيناً فيها أسباب 

 . اعًتاضو، ورفقاً اإلثباتات اليت تؤيد اعًتاضو
نالحظ أن نص ادلادة أعطى حق اإلعًتاض ألي شخص مرشح أو القائمة كاملة، فرغم أن نظام اإلنتخاب يقوم على 

مع  ،إال أنو يف اإلعًتاض أخذت باإلعًتاض الفردي والقائمة معاً  ،القائمة ادلغلقة اليت تعتمد القائمة يف التمثيل النسيب
من  ات األدلة اليت تؤيده حىت ال يكون إعًتاض كيدي أو للتخلصضرورة بيان األسباب اليت أوجبت اإلعًتاض، بإثب

 .شخص من ادلرشحني أو القائمة بسبب التنافس احلزيب أو غريه 
مع التفضيل سيكون اإلعًتاض أكثر إنفتاحا للناخب حيث يستطيع أن يعًتض على (ادلفتوحة )  يف نظام القائمة ادلغلقة 

ار الًتتيب الذي يريد، كما يستطيع اإلعًتاض على مرشح فردي فقط من القائمة، كما وخيت ،الًتتيب الذي أبدي يف القائمة
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فيستطيع الناخب  ،حيث يتم إرفاق ادلواصفات وادلعلومات حول كل مرشح داخل القائمة ،يكون اإلعًتاض أكثر وضوحا
 .قائمة ورمزىا وشعارىا معرفة تاريخ كل منهم واإلعًتاض بأكثر وضوح من القائمة ادلغلقة اليت تكتفي بإسم ال

 
تصدر اللجنة قراراهتا يف االعًتاضات ادلقدمة إليها خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاء مدة على أن   (  23)ادة ونصت امل

  .تقدديها، وتكون قراراهتا قابلة لالستئناف أمام احملكمة ادلختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورىا
 

اإلعًتاض على أي من ادلرشحني والقوائم حددت بثالثة أيام من تاريخ النشر كما بينت ادلادة إن الفًتة الزمنية لتقدمي 
السابقة ، وكذلك ىي نفس ادلدة الزمنية يف حالة الرد من احملكمة ادلختصة عليها من تاريخ تقدديها، مع بقاء ىذه القرارات 

 .قابلة لإلستئناف خالل ثالثة أيام أيضا من صدورىا 
لزمنية لإلعًتاض والرد واإلستئناف من ادلفضل أن تزيد أكثر عن ثالثة أيام، حىت يكون ىناك فرصة أكرب للدراسة الفًتة ا

دلوضوع اإلعًتاضات وعدم التسرع يف احلكم والوقوع يف اخلطأ القضائي والظلم للمرشحني أو ادلعًتضني واألفضل أن تكون 
) ه ىنا إن كانت زلكمة خاصة لإلنتخابات أم ىي من احملاكمة النظامية دلدة أسبوع ، كما أن احملكمة ادلختصة غري مبني

 .زبصص زلكمة خاصة باإلنتخابات فاألفضل أن ( و البداية الصلح أ
ربتاج لفًتة كافية من أجل النظر يف الطعون واإلعًتاضات ضد أي مرشح سواء  ادلغلقة ادلقيدة، والقائمة ادلفتوحة ،  القائمة

كن السؤال عندما يكون اإلعًتاض على قائمة ىل يتم مراجعة مجيع أعضاء القائمة فيها، أم ادلراجعة قائمة أو شخص، ول
 .سئولية قانونية وقضائية إذباىهم تكون للحزب الذي تنتمي لو القائمة، وادلرشحني ال م

 
مخسة أيام من تاريخ تقدديها تصدر احملكمة قراراهتا يف االستئناف ادلرفوعة إليها خالل على أن (  24)ادة وقد نصت امل

  .وتكون قراراهتا يف ىذا الشأن  ائية
يالحظ أن ىذه ادلدة أعطت احلق يف اإلستئناف كما يف اإلعًتاض، حيث فتحت اجملال دلدة مخسة أيام إلصدار القرار، 

بإعادة احلق ذلم يف  وبذلك يكون القانون حرص على حقوق اإلنسان، ومراعاة عدم اجلور ، ليكون اجملال أمام ادلرشحني
ء ترشحهم، ولكن القرار الذي يصدر عن زلكمة اإلستئناف ىو  ائي وال حيق أن االًتشح إن كان صدر قرار مبدئي بإلغ

يعاد الطعن بو، أو اإلستئناف من جديد، ألن الفًتة اليت حددت للنظر بو أعطت الفرصة للنظر بو بصورة عادلة، كما أن 
ىذه سيؤثر على إجراء اإلنتخابات بشكل عام ويؤدي لتأخرىا واإلنشغال يف احملاكم وادلنازعات بدل التماطل يف احملاكمات 

 .ربقيق ادلصلحة العامة للشعب 
 

 الدعاية االنتخابية 
تعترب الدعائة اإلنتخابية من أىم ادلعايري اليت يقوم عليها أيضاً تصميم النظام اإلنتخايب دلا فيها من التأثري على قرارات 

الناخبني والدفع حنو توجيههم خليارات دلا يقتنعون بو من ادلرشحني، وطبية النظام اإلنتخايب الذي يستخدم أيضاً يؤثر على 
م احلزبية، وقد نظم قانون اإلنتخابات احمللية تدار ويأخذ يها ادلرشحني والقوائاليت جيب أن طريقة الدعاية اإلنتخابية 

للقوائم االنتخابية، أو مرشحيها، تنظيم  - على أن    (25)ادة نصت املالفلسطيين معايري الدعاية اإلنتخابية فقد 
النشاطات ادلختلفة لشرح برارلهم االنتخابية جلمهور الناخبني، وباألسلوب والطريقة اليت يرو ا مناسبة، دبا ال يتعارض مع 
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تضامنني يتحمل منسق القائمة االنتخابية وادلرشحون الواردة أمساؤىم فيها، متكافلني وم -2 .القوانني واألنظمة السارية
على كل قائمة أن تسمي شخصاً أو أكثر من  -3 .ادلسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية االنتخابية الصادرة عن القائمة
على القوائم وادلرشحني إزالة كافة ملصقات  -4 .مرشحيها أو من غري ادلرشحني يكون مسؤوال عن الدعاية االنتخابية

جيوز للجنة االنتخابات ادلركزية، يف حال عدم التزام  -5 .أسبوعني بعد يوم االقًتاع الدعاية االنتخابية خالل مدة ال تتجاوز
من ىذه ادلادة، إزالة ملصقات الدعاية االنتخابية على نفقة القائمة وحسم قيمة تكاليف اإلزالة ( 4)القائمة بأحكام الفقرة 

  .(3)من مبلغ التأمني ادلشار إليو يف ادلادة 
مرشحني يف التنظيم للدعاية اإلنتخابية اليت تتعلق بربنارلهم، وأعطتهم احلرية ادة أعطت احلق للقوائم والمن ادلالحظ أن امل

والتوضيح والشرح للناخبني حول برنارلهم دون أن يتعارض مع  ،الكاملة باستخدام األسلوب ادلناسب يف إيصال ادلعرفة
 النظام اإلنتخايب القائم على القائمة ادلغلقة يف التمثيل النسيب، القانون، ومن خالل ذلك يتبني أن الدعاية اإلنتخابية يف

شلا جيعل وليس برنارلو اخلاص ىو كمرشح فردي،  ،يعطي احلق للمرشح للدعاية اإلنتخابية ولكن ضمن برنامج القائمة
قائمتهم واحلصول على الفوز ادلرشح مقيد بالقائمة واحلزب ادلنتمي لو ليقوم بإقناع أكرب عدد شلكن من الناخبني فيإختيار 

بالقاعد األعلى، كما بينت ادلادة أن مجيع من يف القائمة متكافلني متضامني يف ادلسئولية حول نشاطاهتم الدعائية وىذا 
، فإذا أخطأ أحد يعزز ما سبق أن الدعاية كلها تتحرك وفق الربنامج العام للقائمة وليس بربامج منفردة لكل مرشح

، وقد نظمت ادلادة إحدى نشاطاتو الدعائية للحزب ادلسئولية تقع على مجيع من يف القائمة وليس ىو فقطادلراشحني يف 
عملية اإلدارة للدعاية اإلنتخابية لكل قائمة بأن تفرز ذلا مرشحا أو شخصا يشرف على العملية الدعائية للقائمة، حىت ال 

قيدة، بالدعاية ألنفسهم وىذا يتوافق مع نظام القائمة ادلغلقة امل تصبح حالة من الفوضى أو التداخل أو يقوم بعض ادلرشيح
ادلرشحة بإزالة ادللصقات الدعائية ذلا بفًتة أسبوعني من بعد بدء اإلقًتاع وذلك حىت ال تبقى ىذه  كما ألزمت ادلادة القوائم

دامت أ ا أدت وظيفتها وعملية اإلقًتاع  ادللصقات تأخذ حيزا يف الدعاية على اجلدران واألماكن العامة وتؤذي ادلواطنني ما
أية قائمة، ففرض العقوبة ادلالية على قد سبت فال حاجة إلبقائها، وقد فرضت العقوبة ادلالية يف حالة التخلف عن ذلك من 

ل القائمة القائمة بشكل عام أيضاً يبني طبيعة النظام اإلنتخايب ادلستخدم الذي يدل على القائمة ادلغلقة ادلقيدة حيث تتحم
 .أي عواقب وأخطاء وتقصري وليس ادلرشحني بصورة فردية، وكما سبق بالسمئولية تضامنية بني ادلرشحني 

 
نالحظ أن القائمة ادلغلقة يف النظام اإلنتخايب دائما تقيد العمل من خالل برنامج القائمة واحلزب، وال يستطيع أحد 

 .ة على ربقيق الفوز لقائمة احلزب ة مشًتكة قائمفادلصلحيعمل بصورة فرديو دلصلحتو ادلرشحني أن 
، سيكون تنظيم الدعاية اإلنتخابية سلتلفاً حيث سيكون ىناك حق ة على القائمة ادلفتوحةولكن يف النظام اإلنتخايب القائم

لقائمة لكل مرشح أن ينظم محلتو اإلنتخابية اخلاصة، وليس فقط حلزبو أو قائمتو، وذلك لوجود التنافس بني أعضاء ا
الواحدة وليس فقط بني القوائم، كما أن ادلسئولية لن تكون تضامنية يف الغالب ، بل سيتحمل كل مرشح أي مسئولية عن 
دعايتو اإلنتخابية اخلاصة ، ولكن يف حالة كانت الدعاية اإلنتخابية لربنامج احلزب ستكون ادلسئولية تضامنية، إذا ستجمع 

حني واألحزاب ، إال يف قائمة، وادلسئولية الفردية للمرشح، وىذا سيؤدي لتكاليف عالية للمرشما بني ادلسئولية التضامنية لل
حالة أن مسح كل حزب دلرشحي أن يتكفلوا بالدعاية اإلنتخابية ذلم بصورة فردية من ناحية مادية وأن احلزب لن يقوم إال 

 .بدور التنظي واإلشراف و الدعاية اإلنتخابية للقائمة فقط 
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. تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزهتا ادلختلفة موقف احلياد يف مجيع مراحل العملية االنتخابية على أن  ( 26)ادة نصت امل وقد
ادلواطنني على ادلشاركة فيها،  ثاليت تربز أمهية االنتخابات وتح وتقوم جلنة االنتخابات ادلركزية بإصدار النشرات واإلعالنات

  .جراءات ادلشاركةوتوضح ذلم شروط ومتطلبات وإ
وتبقى حيادية فيها، وأن من تتوىل  ،ادلادة أن ال صالحية للسلطة الفلسطينية يف التدخل يف عملية إجراء اإلنتخابات تبني

عملية التنظيم واإلشراف لإلنتخابات جلنة اإلنتخابات ادلركزية، حيث تعمل على نشر الوعي اجملتمعي بأشكالو وطرقة 
 .وضرورة ادلشاركة هبا من مجيع ادلواطنني  ،ادلختلفة حول أمهية اإلنتخابات

س بنودىا ففإ ا تبقى تنص على ن يدة أو القائمة ادلفتوحةالقائمة ادلغلقة ادلقعلى  قائمىذه ادلادة سواء كان النظام اإلنتخايب 
حسب ما نص عليو قانون اإلنتخابات العامة كو ا  ،لوضوح الصالحيات وربديدىا لكل من اللجنة ادلركزية لإلنتخابات

ات كون اإلنتخابات ذبري إلدراة اءدخل ذلا يف اإلجروأن السلطة الفلسطينية ال  ،اجلهة الرمسية ادلخولة هبذه ادلهمات
 .مؤسسات وىيئات زللية مستقلة عن السلطة التنتفيذية يف قراراهتا ولكن تبقى ذلا صفة اإلشراف فيها 

ولكن يف القائمة ادلفتوحة ربتاج جلنة اإلنتخابات واألجهزة األمنية جلهد أكرب يف التوعية حول طبيعة اإلنتخاب واحلماية 
 .للناخبني وسري العملية اإلنتخابية بانتظام وأمان ادلطلوبة أكثر 

 
ساعة  24تبدأ الدعاية االنتخابية قبل أسبوعني من اليوم احملدد لالقًتاع، وتتوقف قبل على أن   ( 27)ادة وقد نصت امل

ادلنشورة يف الصحف من موعد االقًتاع كافة ادلهرجانات والتجمعات وادلسريات والدعايات التلفزيونية واإلذاعية والدعايات 
  .وغري ذلك من أشكال الدعاية اليت ستصدر خالل ىذه الفًتة

من ادلالحظ أن بدء الدعاية اإلنتخابية ذبري قبل أسبوعني من يوم اإلقًتاع، حيث ربرص كافة األحزاب وقوائمها على 
فًتة األسبوعني للدعاية اإلنتخابية ليست قانون، اإللتزام هبذا ادلوعد احملدد، وإال وقعت عليها العقوبة ادلالية اليت نص عليها ال

، حيث أن نظام القائمة ادلطروح من ضمن القائمة كافية من أجل اتاحة اجملال للمرشحني أن يقوموا بتوضيح وشرح برارلهم
الذين يتحملون مسئولية مشًتكة يف  ،عملية الدعاية من خالل مرشيحها احلزبية ادلغلقة ادلقيد يقوم على أن تتوىل القائمة

وىذا يتطلب وقت وجهد اكثر من ىذه الفًتة ليصل الوعي الكايف للناخبني،كما أن توقف كافة نشاطات الدعاية ذلك، 
ساعة من موعد اإلقًتاع يعترب مناسب يف القائمة ادلغلقة ادلقيدة حيث تأخذ القائمة ومرشيحها الوقت 24اإلنتخابية قبل 

 .يبا للدعاية الكامل تقر
فإن الدعاية اإلنتخابية ستتطلب وقت أكرب كو ا ستكون ذات جانبني ( ادلفتوحة ) أما حالة القائمة ادلغلقة مع التفضيل  

تكاليف ادلالية ، لذا ربتاج منها دعاية للمرشح بصورة فردية وأخرى للقائمة حيث يتطلب ذلك الوقت واجلهد األكثر، بل وال
 .أكثر من أسبوعني مع حجم اجلهد ادلادي والتوعوي  دعاية تتناسب لفًتة

نتخابية على أشكاذلا ادلختلفة جيب أن تؤدي دورىا يف الدعاية جلميع األحزاب بصورة عادلة كما أن وسائل الدعاية اإل
وسائلها حىت وعدم الًتكيز على قائمة أو مرشح أكثر من غريىا، فيجب أن تتعامل دبهنية عالية وتقبل مجيع ادلرشحني يف ،

الناخبني على برامج اجلميع للتحقق الدديقراطية احلقيقية ، حيث أن الدعاية  ، ويطلعيأخذ اجلميع حقو يف الدعاية بالتساوي
وربديد من سيقود ادلؤسسات واإلدارات احمللية بناء على خيار  ،اإلنتخابية تعترب من أىم ادلؤثرات على سلرجات اإلنتخاب

 .الناخبني 
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عدم إقامة ادلهرجانات أو عقد االجتماعات ( أ :يراعي يف الدعاية االنتخابية ما يلي على أن   (28)ادة ونصت امل
االنتخابية العامة يف ادلساجد أو الكنائس أو جبوار ادلشايف أو يف األبنية واحملالت اليت تشغلها اإلدارات احلكومية أو 

االنتخابية أو الكتابية على األماكن اخلاصة، اليت تعود ملكيتها عدم وضع ادللصقات والالفتات ( ب .ادلؤسسات العامة
عدم استعمال الشعارات احلكومية يف النشرات ( ج .ألشخاص أو شركات أو مجعيات، دون موافقة أصحاب ىذه األماكن

للوازم الرمسية يف أو اإلعالنات أو يف سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور االنتخابية، وكذلك عدم استعمال السيارات وا
أال تنضمن اخلطب أو النشرات أو اإلعالنات أو الصور االنتخابية أي ربريض أو طعن ( د .أعمال الدعاية االنتخابية

بادلرشحني اآلخرين على أساس اجلنس أو الدين أو الطائفة أو ادلهنة أو اإلعاقة، أو أي إثارة للنعرات اليت سبس بوحدة 
يدعو خطباء ادلساجد يف خطبهم إىل انتخاب أو عدم انتخاب أي قائمة ال بتلميح وال  أال( ه .الشعب الفلسطيين

  .بتصريح
 

يالحظ أن ىذه ادلادة وضعت أىم ادلعايري اليت جيب أتباعها من ادلرشحني والقوائم يف الدعاية اإلنتخابية، حيث أكدت 
ايب، وكذلك ادللكيات اخلاص للمواطنني إال بادلوافقة من على محاية األماكن العامة وادلقدسة من أي استغالل للنشاط اإلنتخ

أصحاهبا، ومراعاة األداب العامة وعدم التحريض وال الطعن وال الشتم وال غريه من سلوكيات وأفعال مشينة يف الدعاية 
لفلسطيين، وال اإلنتخابية للمرشحني األخرين، وعدم شلارسة التميز بكل أشكالو اليت تؤدي إلثارة الفتنو داخل الشعب ا

 .يستخدم صوت ادلأذن وادلساد ألي دعم إنتخايب حىت بالتلميح 
 

من ادلالحظ أن ىذه األسس التنظيميو لعملية اإلنتخاب تناسبت مع القائمة ادلغلقة ادلقيدة حيث أكدت يف  ايتها على 
ومل تذكر ألي مرشح بصورة  ،ية فيهاعدم التلميح أو التصريح إلنتخاب أي قائمة يف األماكن احملظورة للدعاية اإلنتخاب

عدم التلميح أيضاً إىل  فإ ا كانت ستشري  ية يقوم على نظام القائمة ادلفتوحةفردية، ولو كان النظام اإلنتخايب ذليئات احملل
 ..كما ادلغلقة ادلقيدة ( ادلفتوحة )  سب مع القائمة أما باقي النصوص فهي تنا، مرشح بصورة فرديةلل
 

  .على وسائل اإلعالم الرمسية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم االنتخابية   أن  (29)ادة وقد نصت امل
وىذا ما ذكر سابقا للتأكيد عل أن حق الدعاية للجميع حىت تتم ادلناسفة العادلة، وال جيوز أن تقتصر الوسائل اإلعالمية 

القوائم ادلرشحة لتعرض برنارلها اإلنتخايب يف وسائلها بصورة عادلة دعايتها لقائمة زلددة فقط بل عليها فتح الباب جلميع 
 .ومتساوية مع اجلميع 

من ادلالحظ أن ىذه ادلادة نصت على الفرصة ادلتكافئة للدعاية اإلنتخابية للقوائم اإلنتخابية، ومل تذكر ادلرشحني بصورة 
بيعة القائمة ادلغلقة ادلقيدة اليت توجب العمل التضامين فردية ، وإمكانية الدعاية لربنارلهم اخلاص، وىذا يتناسب مع ط

بل للقائمة كلها حسب  ،ق للمرشح أن يقوم بداعية إنتخابية لشخصةضاء القائمة التابعة للحزبـ وال يحوادلشًتك بني مجيع أع
 .ة على إنتسابو للقائمة احلزبية ما وافق بإقراره منذ الًتشح بادلوافق

فإن ىذه ادلادة ستنص على احلق للمرشحني بصورة فردية ( ادلفتوحة ) اإلنتخايب يقوم على القائمة  أما يف حال كانت النظام
 .أيضا للدعاية لربنارلهم اإلنتخايب لفتح باب التنافس على ادلقاعد بني الناخبني ، وكذلك التنافس احلزيب من خالل القائمة 
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فرض تأمني ال يتجاوز مخسمائة دينار أو يعادذلا من العملة ادلتداولة جنة االنتخابات ادلركزية أن لل  (  30)ادة ونصت امل
  .لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية االنتخابية الواردة يف ىذا القانون واألنظمة والتعليمات اليت تصدرىا اللجنة

 
ادلركزية لإلنتخابات، يسبب عامل ضغط وجود تأمني لضمانة إلتزام القوائم بكل تعليمات الدعاية اإلنتخابية وقرارات اللجنة 

على القوائم اإلنتخابية حنو اإللتزام بكل تعليمات اللجنة ادلركزية لإلنتخابات، ويف حال ادلخالفة تقوم اللجنة باحتساب 
 .ادلبلغ لصاحلها مع تكليف القائمة ادلخالفة بأي تكاليف مالية تتحملها اللجنة نتيجة ادلخالفة كما ورد سابقاً 

 
حيث تتحمل القائمة ادلخالفة دفع التأمني لضمان  لقة ادلقيدةحظ أن نص ادلادة قد وضع ليتناسب مع نظام القائمة ادلغيال

اإللتزام بالدعاية اإلنتخابية، أما ادلرشحني األعضاء داخل القائمة ال عبء مايل عليهم، فادلسئولية تضامنية بينهم ال فردية ، 
فسوف يكون ( دلفتوحة ا)  أن القائمة وأن احلزب الذي تتبع لو القائمة ىو من يتكفل بدفع ادلبلغ للتأمني، ولكن يف حال 

حيث سيضمن ادلسئولية الفردية للمرشحني يف التأمني، حيث أن لكل مرشح سيكون حق الدعاية  ،نص ادلادة سلتلف
 .اخلاصة لربنارلو ونشاطو باإلضافة للقائمة ادلشًتكة مع االعضاء للحزب 

 
ام الدعاية االنتخابية الواردة يف ىذا القانون للجنة االنتخابات ادلركزية إحالة من خيالف أحك على أن( 31)ادة ونصت امل

  .إىل النيابة العامة
قد  ألي كان، سواء على صعيد قائمة أو فرد يف حاليالحظ أن ادلادة اعطت للجنة اإلنتخابات ادلركزية صالحية اإلحالة 

وىذه الصالحية ىي أحكام الدعاية اإلنتخابية حسب ما وضعها القانون للنيابة العامة للتحقيق واحلكم، أي منهما خالف 
 .حلماية العملية اإلنتخابية من أي زلاوالت إلعاقة إجرائها وسريىا بالعملية الدديقراطية ادلطلوبة 

 
فإ ا مل تبني إن كانت العقوبة أو  ،ربيل من خيالف القانون اإلنتخايب ادة بينت أن للجنة اإلنتخابات أنورغم أن ىذه امل

اإلحالة تكون جلميع القائمة التابعة للحزب أو الشخص التابع للقائمة واحلزب فقط يف حالة سلالفتو للقانون، وذلك كون 
 .ل النسيب ادلغلقة ادلقيدة حسب التمثي للهيئات احمللية يقوم على القائمةأن النظام اإلنتخايب 

أن ادلرشح فإن الصياغة شلكن أت تتعدل إىل بيان ( ادلفتوحة )  م على القائمة لذا يف حالة كون أن النظام اإلنتخايب يقو
 ادلخالفة إال إذا كانت  ،حيال بصفة شخصية ليتحمل مسئولية ادلخالفة دون باقي أعضاء القائمة التابع للقائمة ديكن أن

 .واقعة على القائمة واحلزب بشكل عام 
 

على كل قائمة شاركت يف االنتخابات أن تقدم خالل شهر من تاريخ إعالن النتائج النهائية كشفاً    (32)ادة ونصت امل
ادلركزية للجنة االنتخابات  -2 .مالياً مفصاًل يبني تكاليف احلملة االنتخابية للقائمة، ومصادر سبويل احلملة، وأوجو الصرف

  .من ىذه ادلادة مدققة من مدقق حسابات قانوين( 1)أن تطلب أن تكون الكشوفات ادلالية ادلشار إليها يف الفقرة 
يالحظ أن القائمة ىي ادلخولة بتقدمي الكشف ادلايل للحملة اإلنتخابية والتمويل اخلاص هبا، ومل تطلب من األعضاء 

فمن يتحمل تبعات ،م اإلنتخايب ادلعمول بو يقوم على القائمة ادلغلقة ادلقيدة ظارشحني بصورة فردية، وذلك لكون النامل
 .، وليس ادلرشحني بصفتهم الشخصية احلملة اإلنتخابية والًتشح القائمة التابعة للحزب
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ص هبم ولني ببيان الكشف ادلايل اخلاتوحة لورد نص يبني أن ادلرشحني مخولو كان نظام اإلنتخاب يقوم على القائمة ادلف
 .وكذلك للقائمة التابعني ذلا بصفة حزبية  ، حول احلملة اإلنتخابية ذلم

أوراق االقتراع 
تعترب ورقة اإلقًتاع من أىم األدوات والوسائل اليت يتم اإلىتمام هبا يف حالة تصميم أي برنامج إنتخايب، حيث يتم بناء 

إزباذه لتحقيق الدديقراطية ادلطلوبة يف العملية اإلنتخابية واليت تتصل وتصميم ورقة اإلقًتاع بناء على نوع النظام الذي سيتم 
 .يف النهاية بالنظام السايسي العام للدولة 

فإن ورقة اإلقًتاع  ،احمللية الفلسطيين الذي يقوم على نظام القائمة ادلغلقة حسب التمثيل النسيب وحسب قانون اإلنتخابات
ما ربتويو ىذه الورقة من بيانات   ( 33) وقد بينت ادلادة  ،اسب مع النظام ادلختارصممت لتحتوي على البيانات اليت تنت

 :جيب أن تتضمن أوراق االقًتاع البيانات اآلتية حيث
رمساً مربعاً جبانب كل قائمة ( ج .أمساء القوائم وشعاراهتا (ب .اسم دائرة اذليئة احمللية االنتخابية اليت يتم فيها االقًتاع ( أ

  .للداللة على اسم القائمة اليت خيتارىا الناخب (X) عليو بعالموللتأشري 
من ادلالحظ أن نص ا دلادة بني أن البيانات اليت ربتوي عليها ورقة اإلقًتاع قد حصرت يف أمساء القوائم وشعاراهتا 

يبني أن  دون ذكر ألي إسم من أمساء ادلرشحني ومعلومات عنهم، كما أن وضع الرسم للمربع مقابل كل قائمة
ادلرشحني  ترتيب للقوائم أو ادلرشحني ،حيث أنوال حيق لو أن يقوم بعملية التفضيل وال ،اإلختيار أمام الناخب زلدود
صف، وىذا األمر يتطابق مع نظام القائمة ادلغلقة ادلقيدة اليت ربدد للناخب الًتتيب وغري موجود ذلم أي إسم أو 

تريب أو وضع ترتيب لو كما يراه الناخب من ، وال حيق لو التدخل يف تغري الالذي تراه مناسبا ذلا حسب رؤية احلزب
 .قوائم أخرى أو مرشحني بصورة شخصية 

فإن بيانات ورقة اإلقًتاع سوف تتغري عما ورد يف ( ادلفتوحة )  م على القائمة أما يف حالة كون النظام اإلنتخايب يقو
وتعليمات حول قدرة الناخب على  ،ومعلومات عنهم، وسوف ربتوي على بيانات حول ادلرشحني (  33) ادلادة

 كما أن الرسم للمربع سوف خيتلف ليسأو تشكيل القائمة كما يراه مناسبا لو وتفضيلو،  ،ترتيب القائمة كما يريد
وليس فقط باإلشارة  ،بل سيوضع يف الورقة منوذج يستطيع أن يرتب ادلرشحني أو القائمة كما يريد ىو ،أمام كل قائمة

 .على ادلربع دون حرية إختيار وتفضيل 
 

تزود كل زلطة اقًتاع تابعة للجنة االنتخابات ادلركزية بنسختني من قوائم الناخبني وبصندوق على أن    (34)ادة ونصت امل
اقًتاع ومواد االقًتاع الالزمة، وعدد من أوراق يساوي عدد الناخبني ادلسجلني يف احملطة إضافة إىل عدد أوراق احتياط 

  .حسب تقدير جلنة االنتخابات ادلركزية
يئة زلطة اإلقًتاع ىي اليت تتواجد يف مركز اإلقًتاع والذي حيتوي يف العادة أكثر من زلطة إقًتاع حسب الوبينت ادلادة أن 

إال إذا وجدت  ،ول نص ىذه ادلادةال يوجد فارق كبري ح( ادلفتوحة )  يدة، والقائمةاحمللية ، يف نظام القائمة ادلغلقة ادلق
خاصة دبا يتعلق بادلرشحني وادلعلومات حوذلم كون القائمة تسمح  ،تعليمات جديدة شلكن أن تضاف حول القائمة ادلفتوحة

أو إختيار مرشحني من قوائم أخرى من خالل اإلنتخاب احلر ، فهذا  ،ىا حسب تفضيلوللناخب أن يشكل القائمة ويرتب
 .حيتاج دلزيد من الوعي و نشر البيانات حول ورقة اإلقًتاع وطريقة العمل معها 
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االقًتاع تعلق أمساء القوائم االنتخابية وأمساء مرشحي كل قائمة يف مكان ظاىر يف مركز  على أن  (  36)ادة ونصت امل
  .إلطالع الناخبني

حيث توضع دبكان ،يالحظ أن نص ادلادة بني أن القوائم اإلنتخابية وأمساء ادلرشحي لكل قائمة تعلق يف مراكز اإلقًتاع 
ومعرفة القوائم ادلرشحة و أمساء ادلرشحني فيها، ورغم ان نص ادلادة أعطى للمرشحني  ،ظاىر يسهل رؤيتها من قبل الناخبني

احلق يف بيان أمسائهم للناخبني ضمن القائمة اليت ينتمون إليها، إال أن ذلك ال يعين أن حيق للناخب أن خيتار من يشاء 
للناخب التدخل يف الًتيتب واإلختيار  وال حيق ،بل ىو فقط للتعريف باألمساء فقط ،ويرتبهم حسب ما يفضل ،منهم
وذلك لكون النظام اإلنتخايب ادلعمول بو  ،حسب ترتيبها اليت وضعت بو من احلزب عليو إال اإللتزام بالقائمة وما ،بينهم

 .يقوم على القائمة ادلغلقة ادلقيدة 
ألمساء ادلرشحني  سيحتوي على بياناتحة فإن نص ادلادة أما حال كان النظام اإلنتخايب يقوم على نظام القائمة ادلفتو

ح دلعلومات حول نشاطاهتم وأعماذلم، وكذلك بيان أن الناخب يستطيع أن خيتار من بني القوائم يمع توض ،بصورة فردية
ويرهتبم حسب ما يرتئيو للقائمة ادلفضلة لديو، أو ترتيب القائمة اليت خيتارىا حسب ما يرى ، وادلرشحني من يفضلهم 

 .رشحني عنده تفضيل للم
 

حيق للقوائم تعيني وكالء عنها للرقابة على العملية االنتخابية، وللوكالء التواجد يف داخل زلطة على أن ( 37)ادة ونص امل
يتم اعتماد الوكالء  -2 .االقًتاع، وال جيوز أن يتواجد يف احملطة أكثر من وكيل واحد يف ذات الوقت عن القائمة الواحدة

  .اخلاصة هبم وفق األنظمة والتعليمات اليت تضعها جلنة االنتخابات ادلركزيةوإصدار البطاقات 
 

وز أكثر من وكيل واحد ا يف الرقابة على العملية اإلنتخابية، حيث ال يتجاهأعطت ادلادة احلق للقوائم أن تعني وكالء عن
مع  اصة هبم ، نلحظ أن ادلادة تتالءمت اخلوإصدار البطاقا ،شرف جلنة اإلنتخابات احمللية على عملية تنظيمهمللقائمة، وت

طبيعة النظام اإلنتخايب ادلعمول بو يف القانون ، حيث يعتمد نظام القائمة ادلغلقة ادلقيدة، ومل تعطي حق اإلختيار والتفضيل 
يار الوكيل للناخب ، لذا القائمة ىي من ربدد الوكيل الذي ترشحو للرقابة على اإلنتخابات عنها، ومل تبني كيف يتم إخت

 .وىل جيوز أن يكون من ادلرشحني أم خارج القائمة 
كما  ،للرقابة ح بصورة شخصية أن يضع لو وكيالفإن نص ادلادة سيحتوي على إمكانية ادلرش (ادلفتوحة ) ما يف القائمة أ

واإلختيار من  ،يريدذي يسمح للناخب ترتيب القائمة كما ن تقوم على اإلنتخاب التفضيلي ال، حيث أمالقائمة بشكل عا
 .بني القوائم وادلرشحني ليشكل قائمتو اخلاصو بو، شلا ال جيربه على اإللتزام دبا تطرحو القوائم من ترتيب للمرشحني 

 
سوف ربتاج لدقة وجهد أكثر وأكرب من ( ادلفتوحة )  ية يف القائمةمن ادلالحظ أن عملية الرقابة على العملية اإلنتخاب

 حيتاج الناخب سوف حيتاج لوقت من أجل تشكيل وترتيب قائمتو، ولعلو سوفة الرقابة، حيث أن ائمني على عمليالق
إمكانية استغالل الناخبني بصورة أكرب من قبل ادلرشحنب  ، شلا يعرضشحنيأسئلة واستفسار حول القوائم اولرلطرح 

 .الستقطاهبم حنو إنتخاهبم 
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 االقتراع 
ة النظام اإلنتخايب الذي خيتار، عمت إزباذىا بناء على طيبييراعي طريقة اإلقًتاع اليت سكما أن تصميم النظام اإلنتخايب 

حيث يبدأ من بداية عملية اإلقًتاع إىل حني اإلنتهاء من فرز األصوات وإعالن النتائج، وقانون اإلنتخابات اذليئات احمللية 
اعتمد نظام القائمة ادلغلقة ادلقيدة ، وقد بدأ يف بيان األمهية الفلسطيين راعي ىذه األمور يف تصميمو للنظام اإلنتخايب الذي 

حيث بينت ( 38)ادة اليت تظهر خلو صناديق اإلقًتاع من أي أوراق قبل البدء يف العملية اإلنتخابية ، وبني ذلك يف نص امل
االقًتاع أمام أعضاء اللجنة ووكالء قبل البد يف عملية االقًتاع، يقوم رئيس زلطة االقًتاع أو من يقوم مقامو بفتح صندوق أن 

  .ادلرشحني للتأكد من خلوه، مث يعيد إقفالو أو اخلتم اخلاص، وال جيوز فتحو أال عند البدء بعمليات الفرز
 

وضمان عدم حصول تزوير يف أوراق اإلنتخاب، وذلك  ـاألمن اإلنتخايب يف العملية إلنتخابية ى نص ادلادة السابقة أمهيةراع
وضع اخلتم عليو  معندما يتم فتح صناديق اإلنتخاب قبل البدء بالعملية اإلنتخابية أمام كل من ذلم عالقة باإلنتخاب، ويت

 .والتالعب بأوراقو حلني البدء يف الفرز  ،حىت يضمن عدم فتحو مرة أخرى ،بعد التأكد من خلوه
 

فضل وضع صناديق زجاجية تظهر ما يف داخلها حىت يضمن بصورة أدق من التأكد بعدم اللعب يف الصناديق كان من األ
غري زجاجية ، ونص ىذه ادلادة ال يتناقض مع  االنتخاب أكرب من صناديق ، حيث تكون فرصة األمن والسالمة لعملة
 ( .فتوحة م)  غلة مقيدة أو قائمة طبيعة النظام اإلنتخايب سواء كان قائمة م

 بدء اإلقتراع 
يبدأ االقًتاع من الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم ادلعني على أن   ( 39)ادة وقد نصت امل

يتحقق رئيس زلطة االقًتاع أو من خيتاره من أعضاء جلنتو من ىوية الناخب ومن أن  -1 :لالقًتاع وفقاً لإلجراءات اآلتية
يقوم رئيس زلطة االقًتاع أو من خيتاره من أعضاء جلنتو  -2 .يف سجل الناخبني اخلاص باحملطة ويؤشر عليوامسو مدرج 

يتوجو الناخب بورقة االقًتاع إىل ادلكان ادلخصص  -3 .بتسليم الناخب ورقة االقًتاع سلتومة خبامت اللجنة وموقعة من رئيسها
يف ادلربع ادلعد لذلك يف الورقة أمام القائمة اليت خيتارىا،  (X)  بعالمةالذي تكفل فيو السرية حيث يقوم الناخب بالتأشري

يضع الناخب ورقة االقًتاع يف الصندوق ادلخصص ذلا على مرأى من  -4 .وال جيوز لو التأشري على أكثر من قائمة واحدة
ارتكب الناخب خطأ أثناء إذا  -6 .جيري شطب اسم الذي استلم ورقة اقًتاع من سجل الناخبني -5 .جلنة االقًتاع

التأشري على ورقة االقًتاع ديكنو تسليمها إىل رئيس زلطة االقًتاع، الذي يسلمو ورقة جديدة بعد التأشري باإللغاء على الورقة 
  .القددية اليت يضعها يف مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إىل جلنة االنتخابات ادلركزية

 
جاء متوافق مع طبيعة نظام القائمة ادلغلة ادلقيدة، حيث حددت للناخب (  39) من نص ادلادة (  3) يالحظ أن بند 

كما ال مكان القائمة اليت خيتارىا دون حق يف الًتتيب أو اإلختيار من القائمة نفسها أو قوائم أخرى ، (  x) وضع إشارة 
 .لتقيد للناخب يف اإلختيار أيضاً جيوز التأشري على أكثر من قائمة بيان ا

أو اإلختيار احلر فإن ورقة اإلقًتاع سوف زبتلف يف  ( ادلفتوحة )  حالة النظام اإلنتخايب القائم على القائمة أما يف
 .على إختياره  ،وقوائم ليضع قائمة ادلفضلة بناءتصميمها، حيث يستطيع الناخب ترتيب واختيار من يفضل من مرشحني 
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اخب باإلنتخاب مرتني من خالل الشطب ادلباشر إلمسو بعد عملية اإلنتخاب وقد راعت ادلادة السابقة احلماية لعدم قيام الن
والتأكد من قيامو باإلجراءات السليمة ذلا، كما راعت معاجلة اخلطأ يف اإلقًتاع عند حدوثو من الناخب بإمكان إعادة 

محاية للعملية اإلنتخابية وعدم اإلنتخاب على ورقة أخرى بعد أن يقوم قد سلمها للجنة اإلنتخابات وتأشريه عليها، وذلك 
التزوير واستغالل األوراق لتكرارىا من الناخبني، لذا ال بد أن تقوم جلنة اإلنتخابات قد جهزت أوراق إقًتاع إضافية تزيد عن 

 .ليتم معاجلة أي نقص أو حاجة ذلا عند وقوع اخلطأ  ،عدد الناخبني بالسجل اإلنتخايب
 

كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة سبنعو من التأشري على ورقة االقًتاع بنفسو، ديكنو إذا  على أن   )40)ادة ونصت امل
دون اإلخالل بأحكام ىذا  -2 .االستعانة بقريب لو حىت الدرجة الثانية ليؤشر على اسم القائمة اليت ديليها عليو

مناسبة لضمان عدم استغالل تصويت األميني أو القانون، للجنة االنتخابات ادلركزية وضع الضوابط القانونية اليت تراىا 
  .ادلعاقني الرتكاب سلالفة ألحكام ىذا القانون

معاق لوضع  لثانية يف حالة كون الناخب أمي أومن ادلالحظ أن نص ادلادة بني أن ديكن اإلستعانة بقريب حىت الدرجة ا
 .ائم على القائمة ادلغلقة ادلقيدة ظام القوىذا يتطابق مع طبيعة الن ،التأشرية للقائمة اليت خيتارىا الناخب

 
يقوم الشخص  ادلادة سوف يتغري حيث ينص على أن فإن نص( ادلفتوحة ) كون النظام يقوم على القائمة  أما يف حالة 

ويفضلو فنظام القائمة ادلفتوحة يعطي احلق للناخب  ،ادلعني لألمي وادلعاق بتعبئة القائمة وترتيبها حسب ما يرغب الناخب
 .أو خيتار مرشحني من قوائم أخرى ويضع القائمة اخلاصة بو  ،أن يرتب القائمة كما يريد

وقد نصت ادلادة على كفالة عدم إستغالل ادلعاقني واألمني باحلماية القانونية ولكن التساؤل كيف ستكون عملية الرقابة 
ألشخاص من عدم اإلستغالل حىت من أقربائهم ليختاروا ىم ما يرغبون وليس الناخب األمي أو ادلعاق ، واحلماية ذلؤالء ا

ىل سيتم تدقيق الورقة وسؤال الناخب صاحب احلالة بعد تعبئتها عما قام باختياره من قبل جلنة اإلنتخابات، و كيف 
 .ستحمى اخلصوصة واحلق بعدم التدخل يف اخليارات 

 فرز األصوات
يبدأ فرز أوراق االقًتاع يف مكان االقًتاع خالل ساعة من إغالق صناديق االقًتاع،  على أن  ( 43)ادة نصت املو

وذلك حبضور أعضاء اللجنة ووكالء ادلرشحني وادلراقبني، على أن تنتهي خالل فًتة ال تتجاوز اثنيت عشرة ساعة من 
  .بداية الفرز

غلقة يناسب نظام القائمة امل ساعو( 12) األصوات يف ىذه ادلادة أن ال تتجاوز يت وضعت لفرز ال يالحظ أن الفًتة
وربتاج لوقت  ،سوف حيتاج لوقت أكثر للفرز لكون طبيعة اإلنتخاب سلتلفة( ادلفتوحة )  ادلقيدة،  أما نظام القائمة 

يتم زيادهتا لساعاة أكثر  ادلفتوحة أنلة النظام مع القائمة أطول وخيارات أكثر أمام الناخب، لذا من األفضل يف حا
 .ساعة (  24) تصل إىل 
تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق االقًتاع وعدىا، والتأكد من تطابق عدد على أن    (44)ادة ونصت امل

تبدأ بعد ذلك اللجنة بفرز  -2 .األوراق ادلخرجة من الصندوق مع عدد األشخاص الذين صوتوا يف تلك احملطة
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من حق الوكالء وادلراقبني  -3 .األصوات بتالوة اسم القائمة ادلنتخبة يف كل ورقة علناً، وتسجيل ذلك على اللوح
  .االطالع على الورقة ادلقروءة علناً 

من ادلالحظ أن نص ادلادة وضع أيضاً ليناسب طبيعة النظام اإلنتخايب القائم على القائمة ادلغلقة ادلقيدة، الذي يعتمد 
ح بالقوائم و فوز أي منها، حيث يلتزم الناخب بالًتتيب الذي وضعت بو القائمة وال حيق لو إال التأشري على الًتش

  .ضلها دون تدخل بًتتيب أعضائها القائمة اليت يف
سوف يتم اإلنتخاب على أساس اإلختيار والتفضيل الذي يعطي احلق للناخب ( مفتوحة ) لكن يف حالة كون القائمة 

أو يف حالة تشكيل قائمة خاصة بو  ،التأشري أمام إمسو يف القائمة الواحدة أو إختيار من يرغب منهم ،ادلرشحنيبتغري 
وىذا يتطلب جهد ووقت أطول ، وفرز للقوائم بناء على عدد األصوات اليت حصلت  من مجيع ادلرشحني يف القوائم،

ادلقاعد على القوائم بناء على ما حدد القانون حسب مث يعتمد نظام توزيع .عليها من خالل مرشحيها يف القائمة 
 .(  52) و (  51) يف ادلادة  التوزيع النسيب
بعد انتهاء عملية الفرز جيب التأكد من مطابقة عدد أوراق االقًتاع، دبا يف ذلك أوراق  على أن  ( 46)ادة ونصت امل

الناخبني وتنظم جلنة زلطة االقًتاع زلضراً تبني فيو عدد  االقًتاع الباطلة والبيضاء، مع عدد ادلقًتعني ادلسجلني يف سجل
أوراق االقًتاع ادلوجودة يف الصندوق، وعدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة وعدد األوراق الباطلة، وعدد 

واهتم الناخبني ادلسجلني يف احملطة، وعدد األوراق اليت ألغيت واستبدلت وفقاً للقانون، وعدد الذين مل يدلوا بأص
يتم توقيع احملاضر من قبل  -2 .وتسجيل االعًتاضات اليت تقدم هبا ادلرشحون أو وكالؤىم أثناء عملية الفرز أو االقًتاع

من ىذه ادلادة ( 1)يتم تنظيم احملضر ادلشار إليو يف الفقرة  -3 .أعضاء جلنة زلطة االقًتاع احلاضرين وزبتم خبتم احملطة
مرفقة جبميع أوراق االقًتاع الصحيحة والباطلة والبيضاء إىل جلنة االنتخابات ادلركزية أو على نسختني، ترسل نسخة منو 

يتم نشر النسخة األخرية من  -4 .أي من مكاتبها ادلفوضة باستالم احملاضر، اليت تتأكد من حفظها بشكل دقيق
  .احملضر يف مكان بارز يف مركز االقًتاع

 
اإلقًتاع بني عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة بناء على نظام القائمة  يالحظ أن نص ادلادة يف إعداد زلضر

ة ية إختيار الناخب دلرشحني، أو اعادومل يبني عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح لعدم إمكان ،ادلغلقة ادلقيدة
 .تيبهم إال دبا فرض عليو بالقائمة تر
اما يف حالة كون النظام اإلنتخايب يقوم على القائمة ادلفتوحة فإن نص ادلادة جيب أن حيتوي على نص يبني عدد  

وترتيبهم بناء على عدد  ،لبيان ادلرشح الذي حصل على أعلى األصوات ،األصوات اليت حصل عليها كل مرشح
القائمة اليت حصلت على عدد األصوات بناء على أصواهتم يف القائمة بعد ذلك بناء على خيارات الناخبني، وكذلك 

 ( . 52( ) 51) خيارات الناخبني مث تطبيق توزيع ادلقاعد حسب ادلواد 
والتوقيع على احملضر من أعضاء جلنة زلطة اإلقًتاع  ،كم نظمت ادلادة عملية التدقيق على أوراق اإلقًتاع ادلختلفة

 .حيث ديكن سهولة رؤيتها من اجلميع ،ير يف مركز اإلقًتاع ، وضرورة نشر النسحة األخاخلاص هبا  مواخلت،
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يقوم مكتب جلنة االنتخابات ادلركزية ادلفوض باستالم ومجع نسخ احملاضر ادلرسلة إليو من  على أن  ( 47)ادة نصت امل
يتم ذبميع  -2 .شلكنقبل جلان زلطات االقًتاع لكل دائرة انتخابية، ومجع النتائج االنتخابية ادلدونة فيها بأسرع وقت 

زلاضر الفرز اخلاصة دبحطات اقًتاع دائرة انتخابية ما حبضور وكالء القوائم االنتخابية يف تلك الدائرة، وادلراقبني 
بعد ذلك يقوم مكتب جلنة االنتخابات ادلركزية ادلفوض بنشر النتائج األولية لالنتخابات يف  -3 .والصحفيني ادلعتمدين
  .مجيع زلاضر الفرز اخلاصة دبحطاهتا، متضمناً عدد األصوات اليت حازت عليها كل قائمةالدوائر اليت قام بت

 
ادلتعلق بتجميع زلاضر الفرز اخلاصة باإلنتخابات ونشرىا قام على بيان عدد األصوات اليت (  3) يالحظ أيضا أن بند 

ىل القائمة ادلغلقة ادلقيدة، أما يف حالة حصلت عليها كل قائمة، وذلك يتماشى مع طبيعة النظام اإلنتخايب القائم ع
 .كان النظام يعمل بالقائمة ادلفتوحة فسوف يبني أيضا عدد األصوات اليت حصل عليها ادلرشحني والقائمة أيضاً 

 
بعد استالم جلنة االنتخابات ادلركزية مجيع احملاضر والنتائج من سلتلف الدوائر االنتخابية،  على أن  ( 50)ادة ونصت امل

 . )52)تقوم باحتساب ادلقاعد اليت حصلت عليها كل قائمة، وفقاً ألحكام ادلادة 
حيث بينت أن احتساب ادلقاعد يكون دبا حصلت ،ة ادلغلقة ادلقيدة نصت دبا يتوافق مع نظام القائمىذه ادلادة أيضا 

 .(  52) عليها القائمة بناء على نص 
وبناء على أصوات  ،أيضاً لألصوات اليت حصل عليها ادلرشحني حال القائمة ادلفتوحة يكون احتساب ولكن يف

(  51) مث إعمال توزيع ادلقاعد حسب ادلادة  ،ادلرشحني يتم ربديد عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة
 ( . 52)و

 توزيع المقاعد 
األصوات الصحيحة أو أكثر من % 10صص لكل قائمة انتخابية حازت على على أن يخ  ( 51)ادة ونصت امل
من ىذا ( 52)عدد من مقاعد اجمللس بنسبة رلموع ما حصلت عليو من األصوات، وفقاً ألحكام ادلادة  -للمقًتعني
األول فالذي )توزع ادلقاعد اليت ربصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أمسائهم يف القائمة  -2 .القانون

 .يليو وىكذا
ما أخذ بو يف توزيع ادلقاعد على القوائم اإلنتخابية، حيث بناء على األعداد نالحظ أن التمثيل النسيب 

يتم إحتساب عدد ادلقاعد ذلا، وكذلك توزيع ادلقاعد  ،الصحيحة من األصوات اليت ربصل عليها كل قائمة
على ادلرشحني حسب التسلسل الًتتييب ذلم يف القائمة كما وضعت من األساس من قبل احلزب التابع 

ائمة، وىذا يتناسب مع طبيعة النظام القائمة على القائمة ادلغلقة ادلقيدة ، أما نظام القائمة ادلفتوحة فإنو للق
ويرتب ادلرشحني يف القائمة بناء على عدد األصوات اليت حصل ،يأخذ بأصوات ادلرشحني بصورة فردية 

مرشحيها، وبعد ذلك يتم األخذ عليها ، وكذلك القائمة ربصل على عدد األصوات بناء على عدد أصوات 
 ( . 52) بالتوزيع النسيب للمقاعد حسب ادلادة 
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بعد عد األصوات  -1 :، وفقاً دلا يلي"سانت لوجي"توزع ادلقاعد طبقاً لطريقة على أن   ( 52)ادة ونصت امل
م استبعاد القوائم اليت يت -2 .دلعرفة القوائم اليت مل ذبتاز نسبة احلسم% 10الصحيحة يف الدائرة، يتم تقسيمها على 

يتم تقسيم عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة اجتازت نسبة  -3ربصل على أصوات تتجاوز نسبة احلسم مل
األرقام  -4 .وىكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل زبصيص ادلقاعد 5،3،1، 7، 11،9احلسم على أعداد فردية 

توزع  -6 .يتم ترتيب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً  -5 ."القسمةنواتج "الناذبة عن عمليات القسمة ىذه ىي 
يف حال تساوي رقمني من أرقام نواتج  -7 .ادلقاعد حسب الًتتيب بداية من أعلى رقم إىل أن ينتهي توزيع كل ادلقاعد

ال تساوي األرقام لدى يف ح -8 .القسمة، يعطي ادلقعد للقائمة احلاصلة على عدد أقل من ادلقاعد يف حلظة التساوي
  .توزيع ادلقعد األخري، يعطى ادلقعد للقائمة اليت حصلت على عدد أعلى من األصوات

دبا يتناسب مع ( سانت لوجي ) إلحتساب األصوات بناء على طريقة يالحظ أن ىذه ادلادة إعتمدت التمثيل النسيب 
ربظي هبا  وعدد ادلقاعد اليت ،حتساب أصوات القوائم فقططبيعة لنظام القانوين القائم على القائمة ادلغلقة ادلقيدة إل

 .بناء على ىذه الطريقة  
فإن إحتساب األصوات سيتم على طريقتني ، يف ( ادلفتوحة ) م اإلنتخايب يقوم على القائمة أما يف حالة كون النظا 

يث حيصى لكل مرشح عدد األصوات الطريقة األوىل يعتمد نظام األغلبية يف التمثيل النسيب لكل مرشح يف القائمة ح
اليت حصل عليها مث رلموع األصوات لكل قائمة بناء على عدد أصوات مرشحيها، مث الطريقة الثانية اليت ربتسب فيها 

عدد ادلقاعد اليت تفوز هبا بناء ، اليت حيسب فيها لكل قائمة اجتازت نسبة احلسم ( سانت لوجي ) من خالل طريقة 
 ( .سانت لوجي ) ذ بو يف طريقة على التقسيم ادلأخو

 
ق عديدة ديكن ذبربتها إن كانت سًتفع نسبة القوائم ادلرشحة حبصوذلا على مقاعد للفوز، حيث ال علماً أن ىناك طر

اف اليت وضع ثر تناسبا وربقيقا للغايات واألىديلزم النظام اإلنتخايب بطريقة زلددة فقط ، بل يبحث عن النظام األك
 .لتحقيق الدديقراية احلقيقية يف الدولة من أجلها 

 إعالن نتائج االنتخابات 
تعترب مرحلة إعالن النتائج من األمور ادلهمة اليت يبدأ فيها اإلعالن عمن سيتوىل أدارة احلكم يف اذليئات احمللية، والقائمة 

، وبناء على رغبة الناخبني وإختياراهتم أو القوائم اليت حظيت بالفرصة ذلذه اإلدارة بناء على إنتخابات نزيو ودديقراطية
اليت سعوا من خالذلا لتحقيق طموحاهتم ومصاحلهم من خالل ناخبيهم الذين ديثلو م بالدفاع عن مصاحلهم وتوفري 

 .اخلدمات ادلناسبة ذلم حسب ما توقعوا منهم الناخبني 
من يفوضو نتائج االنتخابات، واليت تتضمن  يعلن رئيس جلنة االنتخابات ادلركزية أوعلى أن   ( 53)ادة وقد نصت امل

عدد األصوات اليت حصلت عليها كل قائمة، وعدد ادلقاعد اليت حصلت عليها يف اجمللس، وذلك خالل مدة ال 
 .ساعة من انتهاء عملية الفرز، ويقوم بإصدار شهادات رمسية للفائزين 72تتجاوز

يب القائم على القائمة ادلغلقة ادلقيدة حيث تعلن النتائج فقط يالحظ أن نص ادلادة توافق مع طبيعة النظام اإلنتخا
حيث ينب عدد ادلقاعد لكل قائمة حسب عدد أصواهتا وبذلك ربظى القوائم بالتمثيل ، للقوائم اليت حظيت بادلقاعد 

 ( . 52) للمجلس احمللي أو البلدي بناء على ما مت يف ادلادة 
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وديكن أن  ،احلزب احلاصل على أعلى ادلقاعد ألخذ الفرصة األكرب يف التمثيل ذا النظام يعطي الفرصة للقائمة أوإن ه
 مل ربظى بأي فرصة ذلا يف ادلقاعد، كما أن دور سبثيل ادلرأة سيكون حسب ما مت يتم إستبعاد األحزاب الصغرية اليت

أما إن وضعت على  ، كليفإن وجدت يف القائمة بأسفلها فسوف يكون سبثيلها ضعيفا ورلرد ش ،ترتيبها يف القائمة
 .رأس القائمة فسوف يكون سبثيلها قيادي ومؤثر 

ىل عن ادلرشحني الذي حصلوا ع نسيتم إعالن النتائج بصورة فردية حيث يعل( ادلفتوحة ) يف حالة نظام القائمة 
التمثيل للناخبني بناء بني مجيع القوائم، مث القوائم اليت حصلت على مقاعد ذلا يف األغلبية األكرب على قائمتهم من 

ة الصغرية منها، على عدد أصوات مرشحيها، ىذا النظام سيعطي فرص أكرب للقوائم واألحزاب أن تفوز دبقاعد خاص
يكون أفضل للمرأة واألقليات، كما يعطي ترابط أقوى بني الناخبني ومرشحيهم حيث سيكون  ويعطي سبثيل ردبا

 .شلا يعزز التواصل والثقة بينهم ومعرفة حاجاهتم ومصاحلهم  ،الناخبنياإلنتخاب أكثر حرية وتعبرياً عن إرادة 
 الطعن في نتائج االنتخابات 

نتخابات كحق للمواطنني ىل تنظيم عملية الطعن يف نتائج اإللقد حرص قانون اإلنتخابات للهيئات احمللية الفلسطينية ع
م سيادة أي شلارسة من قبل األحزاب أو دلرشحني أو الناخبني للتوصل دلا فيو ربقيق الدديقراطية احلقيقة والعدالة ، وعد
ق لكل ناخب أو يح على أن من القانون   (55)ادة نصت املتؤدي إلختالل عملية اإلنتخاب وعدالة نتائجها ، وقد 

النتيجة، وعلى ن عالادلختصة خالل أسبوع من تاريخ ا مرشح أو وكيلو الطعن يف نتائج االنتخابات ادلعلنة أمام احملكمة
احملكمة أن تفصل فيو خالل مخسة أيام عمل من تاريخ تقدديو إليها، وان تبلغ جلنة االنتخابات ادلركزية بالقرارات اليت 

إذا قضى قرار احملكمة بإلغاء عملية االنتخابات كلها أو بعضها، ذبري االنتخابات  -2 .تصدرىا للعمل دبقتضاىا
ور القرار طبقاً ألحكام ىذا القانون، وتعتمد يف االقًتاع الثاين سجالت الناخبني خالل أربعة أسابيع من تاريخ صد

  .ادلعتمدة يف االقًتاع األول
هخخاتَة أأم يه من احملامك  ن اكهت حموكة جضلك خاظة فلط ابمعـون ال  ملد حددت املادة أأن امعـن ًوخَ نومحوكة اخملخعة ومكن مل ثحني ا 

كرار اميؼامِة هكحوكة امحداًة ،  كٌل أأن فرتة امفعل نومحوكة يف امعـن ملدة مخسة أأايم من املمكن أأن حكون فهيا مماظةل زائدة ابموكت مـدم ا 

هخخاابت يف ح اميخاجئ واؾعدُا تعورة هنائَة، فِكفي زالزة أأايم نوفعل ابمعـن، كٌل ؿادة ال  هخخاابت تـد أأرتـة أأساتَؽ حددت فرتة ا  ملاء ال  ال ا 

ذا ًؤك هخخاابت كري احملوكة اخملخعة تذكل، ول جيوز أأن حكون امفرتة لأكرث من املدة احملددة من ذكل ، ُو د أأن ل جيوز لأي هجة أأن ثؤخل ال 

ضعراب ُذٍ املعاحل ،هبذٍ املادة لن ذكل فَِ ثـعَل حلق من حلوق املواظيني اذلي ًخـوق مبعاحلِم وثلدمي اخلدمات هلم  مما ًـمل ؿىل ا 

ا   .وثبأخُر

هخخايب سواء اكن كامئ ؿىل املامئة امللولة امللِدة أأو املفذوحة كوهنا ثخـوق ابمعـون وامللاضاة ،  ادة ًخعاتق مؽ ظحَـة اميؼامهط ُذٍ امل ال 

 وأأؾعت احلق نومرحش تعورة فردًة أأو امياخة أأو اموكَل امعـن ابميخاجئ يف حال وحود دمَل ٌضوهبا ، ومكن ثحلى امفرتة نويؼر ابمعـن اميت

هخخايب املامئمن امل هخخاب ( املفذوحة )   ؿىل املامئة مكن أأن حكون مخسة أأايم أأظوح نويؼام ال  حراءات ال  وامرتحش حتخاج جلِد أأكرب كون ا 

ؿادة امخدكِق جلك ُذٍ الأمور من كدل احملوكة س َحخاج موكت مخسة أأايم، أأما املامئة امللولة امللِدة كون ال فرتاع فهيا أأسِل  ،ووكت فكذكل ا 

 .هجد ٍكفي أأن حكون فرتة امفعل زالزة أأايم  وأأكل

 المجلس المنتخب 
بعد أن يتم فرز األصوات وربديد عدد ادلقاعد لكل لقد نظم القانون عملية تشكيل اجمللس ادلنتخب ورئاستو وذلك 

 لرئيس اجمللس،وكذلك اإلنتخاب ويتم ربديد االعضاء الذين سيشكلون اجمللس احمللي أو البلدي، قائمة من ادلرشحني، 
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يعقد اجمللس أول اجتماع لو النتخاب رئيس للمجلس خالل مدة أسبوعني من تاريخ على أن    (56)ادة ونصت امل
 -2 .يرأس ىذا االجتماع أكرب أعضاء اجمللس سناً، ويكون االجتماع صحيحاً حبضور ثلثي أعضائو. انتخاب أعضائو

يدعو أكرب األعضاء سناً إىل عقد اجتماع آخر خالل مدة ال  يف حال تعذر عقد االجتماع حبضور ثلثي األعضاء،
ينتخب اجمللس  -3 .تتجاوز أسبوع من تاريخ االجتماع، ويكون ىذا االجتماع صحيحاً حبضور أغلبية أعضاء اجمللس

االنتخابات رئيساً لو باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضائو، ويف حالة عدم حصول أي من ادلرشحني على األغلبية ادلطلقة تعاد 
بني احلائزين على أعلى األصوات، ويكون ادلرشح الفائز بأعلى األصوات يف ادلرة الثانية رئيساً للمجلس، ويف حال 

  .تسري أحكام ىذه ادلادة على انتخاب رئيس اجمللس -4 .تساوت األصوات يتم اختيار رئيس اجمللس بالقرعة
 

خذَار رئُس اجملوس ثـمت هخخاب كري مدارشمن املالحغ أأن معوَة ا  ادلرخة الأوىل ًلوم امياخدني من امضـة ابخذَار ، حِر ؿىل درحذني د ال 

هخخاب رئُسا نومجوس احملًلأأؾضاء اجملوس  ممثوهيم يف اجملوس احملًل، مث يف ادلرخة امثاهَة ًلوم ؾضاء املرحشني أأي  امفائٍزن اب  ابلأكوحَة املعولة ملأ

هخخاب  هخخاب امفائز احلعل ؿىل أأؿىل الأظوات، فاملرحش ويف حال ؿدم ح 1%+50تيؼام ال  ظول اي من املرحشني ؿىل ُذٍ امًس حة ًمت ال 

 .مرئاسة اجملوس اذلي ًفوز تبأؿىل الأظوات ُو من ًخوىل ُذا امليعة، ويف حاةل امدساوي تني املرحشني ًمت ال خذَار ابملرؿة تُهنم 

هخخاب كري مدارش ؿىل درحذني هخخايب امفوسعَين نوَِئات احملوَة، ل ًـعي املضاركة امواسـة نوياخني من املالحغ أأن اؾعد ال   يف اميؼام ال 

هخخاب ؿىل ادلرخة الأوىل أأمزم امياخة ابخذَار املامئة املفضهل دلًَ ابمرتثُة املوضوع  فضوون، حِر ال  هبا ول ابخذَار ممثوهيم كٌل ٍرقحون ًو

هخخاب مرئاسة اجملوس أأًضا حكون من خالل الأؾضاء امفائٍزن فلط دون ثدخل من امياخدني حيق هل امخدخل هبذا امرتثُة وثـدًهل، وحـل  ال 

مََ  خذَارمه وس َكون ؾيد ثعوـاهتم وحيلق ما سـوا ا  جيـل الأمر حمعورا داخوِم ول ٌس خعَؽ امياخدني مـرفة أأن ُذا امرئُس فـال ًياسة ا 

هخخاب مخحلِق معاحلِم وخدماهتم  .ة تني امرئُس وامياخدني من حكون مديَة ؿىل املرب واملـرفة احللِلِة ابل حذَاج ، فامـالقمن خالل ال 

هخخاب املفذوح واحلر أأمام امياخة خذَار امرئُس مَكون  ،أأما يف حال اميؼام ال ختايب اؾمتد ال  فا ن امياخة ٌس خعَؽ أأن ٌضارك يف معوَة ا 

هخخاب مدارشا ؿىل درحذني، حِر  ٌس خعَؽ امياخدني أأن خيخاروا من جيدوا فَِ املدرة وامكفاءة واملس ئومَة ل دارة أأمور حِاهتم احملوَة ال 

هخخاب، ومكن ذكل س َحخاج مخوكفة وهجد أأكرث من وحتلِق معاحلِم وخدماهتم،  .كري مدارش  املامئة امللولة املامئة ؿىل ال 

 شغور مركز الرئيس أو العضو 
فقد أىليتو القانونية أو ( أ :يعد مركز الرئيس شاغراً إذا -1 :شغور مركز الرئيسعلى أن  ( 59)ادة وقد نصت  امل

إذا سحب ثلثا أعضاء رللس ( ج .استقال أو تويف( ب .أصبح عاجزاً عن القيام بواجباتو دبقتضى حكم قضائي قطعي
ينتخب  -3 .ئيس جديد للمجلسيتوىل نائب الرئيس صالحيات الرئيس حلني اختيار ر -2 .اذليئة احمللية ثقتهم بو

أعضاء اجمللس من بينهم رئيساً جديداً للمجلس خالل شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس وذلك وفقاً ألحكام ىذا 
  .شغور مركز الرئيس وذلك وفقاً ألحكام ىذا القانون .القانون

هخخاب تني أأؾضاء املاهوهَة اميت ثوحة أأن ًعحح مركز امرئُس وال ًالحغ أأن املاهون تني احلالت صلاهل من ايل  ؾضو صاقرا، وتني كَف ًمت ا 

ذا ًعىش مؽ ظحَة اجملوس هخخاب هل، ُو ذا فلد امثلة، كٌل مه من ًلومون ابل  سلاط امرئُس من مٌعحَ ا  ، حِر ٌس خعَؽ زوثا أأؾضاء اجملوس ا 

هخخاب كري مدارش ؿىل درخني ، حِر ل حيق نوياخة امخدخل يف اهخاخة رئُس اجملوس احملًل  املامئة امللولة امللِدة واميؼام املامئ ؿىل ال 

هخخاب نورئُس املرحشني امفائٍزن ومن مثووا امياخدني، ذلا مه من هلم احلق ثسحة امثلة  مدارشة، تل ًًذخة املرحشني فلط، مث ًخوىل ال 

 .واميعة نورئُس ومُس امياخدني 
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هخخايب ًومق ؤدي واحدَ كٌل أأو أأي ؾضو مل ي ،فا ن امياخدني حيق هلم أأن ٌسلعوا امرئُس( املفذوحة  )ؿىل املامئة  ومكن يف حال كون اميؼام ال 

حدى احلالت املاهوهَة اميت ثفلدٍ الأُوَة نوميعة  اكن مذوكـا مٌَ،  .أأو زحدت ا 

فقد ( ب .استقال أو تويف( أ :يعد مركز العضو شاغراً إذا -1 :شغور مركز العضوعلى أن    (60)ادة وقد نصت امل
يعلن اجمللس عن شغور مركز  -2 .أىليتو القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباتو دبقتضى حكم قضائي قطعي

يتم ملء الشاغر بالعضو الذي يلي آخر الفائزين من نفس القائمة  -3 .العضو وحييط وزير احلكم احمللي علماً بذلك
كن ىناك عضو يلي آخر الفائزين من نفس القائمة، يتم إذا مل ي -4 .اليت ينتمي إليها العضو الذي شغر مقعده

 ."سانت لوجي"االنتقال إىل الشخص اآلخر الذي تال آخر مرشح حصل على مقعد لدى احتساب النتائج وفق طريق 
  .يتم ملء الشواغر وفقاً ألحكام الفقرتني أعاله دبا ال يتجاوز نصف عدد األعضاء -5

 

ة نومرحشني حِر ًؤخد ابملرحش الأخري اذلي ًًل من قدة كد ظَف ابؾعد هؼام امرثُة امللِد يف املامئة املللمن ُذٍ املا(  3) ًالحغ أأن تيد 

ة، أأما يف حال ؿدم وحود ؾضو أأخر يف املامئة ًمت ال ؾعد ؿىل املرحش اذلي حعل ؿىل ملـد ابحدساب اميخاجئ ب انء حؼوا تفرظة امفوز ابمـضًو

، حِر يف هؼام املامئة امللولة امللِدة ًحلى امدسوسل حسة امرتثُة اذلي ثضـَ املوامئ ( ساهت مويج )  تيؼام ؿىل املوامئ واهمتثَل امًس يب

ؾخحارات حيددُا احلزب امخاتؽ نولامئة  ة اذلي ثضـَ حسة ا   .ملرص َحِا وثلِد هبذا امرًت

ؾضو نومجوس سدمت تبأخذ املرحش احلاظل ؿىل أأؿىل الأظوات  فا ن معوَة ملء امضاقر يف حال فلدان أأي( املفذوحة )  أأما يف حال هؼام املامئة

ة ويف حال مل ًوخد ًؤخذ ابملامئة اميت حعوت ؿىل أأؿىل الأظوات فِؤخذ ابملرحش الأؿىل  ،داخل املامئة امواحدة اذلي ًًل من فازوا ابمـضًو

ة من مجَؽ املوامئ  ، حِر ل ًـمتد ؿىل امرتثُة املوزم ابملامئة ومكن مبا ؿرب ؾيَ امياخدني وكاموا فهيا ابلأظوات اذلي ًًل امفائٍزن ابمـضًو

ا من انخدهيم  ة حسة الأظوات اميت ثولُو  .ابخذَارمه مما حؼوا ابمرًت

ا جلية كٌل ًالحغ أأن وزارة احلنك احملًل ثحوف يف حال صلور ماكن أأي ؾضو لأهنا من ثلوم ؿىل معوَة ال رشاف ؿىل امَِئات احملوَة، أأم

ة فال ثحوف ثيش هخخاابت املركًز هخخاتَة ال  ؿالن اميخاجئ ال   .ء كوهنا كد أأهنت ظالحِاهتا تـد ا 

يف حال شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء اجمللس يف آن واحد، يعترب اجمللس منحاًل، أن يف على   ( 61)وتنص ادلادة 
وذلك الختيار أعضاء جدد لكامل اجمللس وفقاً ألحكام وذبري انتخابات جديدة يف مدة أقصاىا شهر من إعالن الشغور 

  .ىذا القانون
يالحظ أن ادلادة مل تضع حاًل مؤقتا يف ىذه احلالة بأن يعني من يقوم على إدارة اجمللس حلني إجراء اإلنتخابات بعد أن مت 

حيث سيتم اإلعالن عن د، واإلنتخابات اجلديدة اليت ستجري ىل يكفي ذلا مدة شهر من اإلعداحل اجمللس ادلنتخب، 
 .مرشيحن جدد وتنظيم جديد لإلنتخابات شلا يتطلب أخذ وقت أكثر من شهر 

أما يف حال ربول النظام اإلنتخايب للقائمة ادلفتوحة أو التفضيلية فإن الفًتة إلجراء إنتخابات جديدة سيكون من الضروري 
 .يف تنظيم إجراءاتو اإلنتخابية زيادهتا لطبيعة ىذا النظام دلا حيتاج من وقت وجهد 

 جرائم االنتخابات 
يعد مرتكباً جلرم ويعاقب بعد إدانتو باحلبس دلدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة ال على أن    (62)ادة وننصت امل

قدم مااًل بطريقة  -1 :تزيد على ثالثة آالف دينار أردين أو ما يعادذلا من العملة ادلتداولة أو بكلتا ىاتني العقوبتني كل من
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 .مباشرة أو غري مباشرة أو اقرض أو وعد بتحقيق منفعة ألي ناخب حلملة على االقًتاع بطريقة اإلمالء أو دلنعو من االقًتاع
طلب مباشرة أو بصورة غري مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسو أو لغريه بقصد أن يقًتع  -2

  .أو ديتنع عن االقًتاع أو يؤثر على غريه لالقًتاع أو االمتناع عن االقًتاع على وجو خاص
 

هخخاابت وامـلوابت امواحدة ملك حرمية حِر حددت ابملواد  هخخاابت احملوَة فعل ًخـوق جبرامئ ال  ىل  62) خعط كاهون ال  حِر (  68ا 

ما حسدًة ابحلخس أأو مادًة تدفؽ املرامة وضـت امـلوتة  حراءات اميت ًمت فهيا رفؽ ادلؾوى يف ُذٍ احلاةل امـلوتخان أأو جلكخا ا  ، ومكن مل ثوحض ا 

ل امين هخخاابت واميَاتة امخاتـة مِا، اتة امـامة مس ئوةل ؾن حتومن اذلي حيرك ادلؾوى، ُو كٌل أأن اجلرامئ ٍركِا أأم احملوكة اخلاظة جبرامئ ال 

كل امياخة أأو أأفراد امضـة يف حال زخت أأي مهنم كام تـمل حريم خيل وكذ ،وضـت مدضمل املرحش كفرد أأو املامئة امخاتـة نوحزب

هخخاابت  د)  تني ح امواكـة تـلوتة حخس، واؾخربت اجلرامئ من هوع اجلنابل  د  ل  ؾن س ية و أأن ل ًٍز ػو قرامات ل ( .ؾن زالث س يوات حًز

د ؾن زالزة أألف دًيار أأردين أأو ما ًـادمِا   .حًز

هخخاابت(  62 )ًالحغ أأن هط املادة  لك فـل ًؤدي نوخبأزري ؿىل أأراء امياخدني، سواء اكن من كدل ، بحرص ظحَـة اجلرامئ اميت ثلؽ يف ال 

هخخايب مخحلِق مٌافؽ ميفسَ وملرٍي س خلالل احلق ال  ملاتل ال كرتاع ؿىل حنو  ،املرحش اذلي ٌسـى مكسة امياخدني، أأو امياخة اذلي حياول ا 

 .ولك ذكل ًلؽ يف دائرة امفساد وال ؿاكة نوـموَة ادلميلراظَة واهمتثَل امسومي  ،ل مذياع ؾن ال كرتاعمـني أأو امخبأزري تلرٍي أأو ا

 اخلامتة 

هخخايب املامئمن خالل ما س حق من تَا ؿىل كامئة ملولة يف اهمتثَل امًس يب واملامئة املفذوحة، فا ن اميؼام اذلي ختخاٍر ادلوةل  ن ظحَـة اميؼام ال 

ًـمتد ؿىل مدى اموؾي اجملمتـي يف مفِوم ادلميلراظَة واملضاركة احللِلِة وامخلدل ملأخر وال ئخالف تني الأحزاب  ،يف تياء هؼاهما ادلميلراظي

ة والأ  نومواظيني ومُس معاحل  ةًدموحِة، ما دام امِدف امـام ًلوم ؾيد ادلَؽ حنو حتلِق املعاحل امـاموالأفراد همٌل اخذوفت ظحَـهتم امفكًر

 .نوحزب أأو امفرد 

هفذاح دميلراظي هخخاب ،فلكٌل زاد اموؾي امثلايف نومجمتؽ ل تد أأن ٍكون ُياك ا  مخـعي اجملال أأكثري يف دمج  ،وثيوع يف اميؼم املس خخدمة يف ال 

وامواؾي لأمهَة امرشاكة واملعاحلة تني ادلَؽ، ،ركة وظياؿة امرأأي واملرار، فاميؼام املفذوح ًـزز ذكل اجلاهة يف اجملمتؽ املخحرض ادلَؽ حنو املضا

 .ُميية الأفراد ؿىل احلنك دون ثيوع وجتدد ودكج دلَؽ أأظَاف اجملمتؽ , وؿدم امحلاء ؿىل ُميية احلزب امواحد أأو أأكرث أأ 

ي جمال أأوسؽ يف ادلمج واملضاركة تني ادلَؽ يف اهمتثَل وظياؿة املرار وادراة احلنك، وثعوح حلل امزناؿات وامرصاؿات تني فاملامئة املفذوحة ثـط

هلسامات احلزتََ تُهنم، ومكن ًحلى ال ؾعد ؿىل مدى وسؽ امثلافة ملدول ادلميلراظَة احللِلِة ومضاركهتا  . الأحزاب وامخخوط من ال 

ثـعي اجملال نوخيافس واملساتلة تني الأفراد هكرحشني أأو كوامئ من أأخل ؾرض أأفضل امربامج دلهيم من أأخل معوحة اجملمتؽ وحرك فاملامئة املفذوحة 

سددداهل م أأكرث املرار نوياخدني معياؿة ممثوهيم حسة ما ًـرضوهنم من جرامج، كٌل ٍكون دلهيم فرظة امركاتة ؿىل ممثوهيم وأأؾفاهئم من مٌاظهبم وا 

كون أأداء امـمل ال درمن املامئ ؿدادُا تياء ؿىل رقحة امياخدني وحاخاهتم تياء ؿىل ما ًفضووهَ، ٍو هخخاتَة ًمت ا  اي ة امللولة، كٌل أأن امربامج ال 

 .مج نومجوس احملًل وأأؾضائَ تـد امفوز أأكر مخعوـات امياخدني من املامئة امللولة اميت حتد من مضاركة امياخدني يف اخذَار املرحشني وامربا

، و ورمغ أأن املامئة املفذوحة حتخاج موؾي وهجد ووكت وأأموال أأكرث، فا هنا ثحلى الأكرث حتلِلا ندلميلراظَة، ومعاحل امضـة، وس َادة امـداةل

 .ثـٍزز املضاركة، واخلروج من امـعحَات، وامحـد ؾن امخحزابت، وال س خفراد يف احلنك ؿىل املامئة امللولة 
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